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Notícias no Colégio:
14.06

* 5.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“As entidades norte-americanas já lançaram operações
de apoio a desastres e as empresas energéticas estão a
trabalhar para repor e energia mas a verdade é que 6,5
milhões de casas estão sem energia na Flórida. O furacão Irma atingiu as ilhas das Florida Keys com a intensidade de um ciclone tropical de categoria 4 – a segunda
mais alta – antes de entrar no continente norteamericano e começar a perder intensidade. É agora
tempo de dar resposta aos danos e às populações.” (in
Observador)

13.09

* 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Em nenhum outro dos 35 países que pertencem à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) há tantos alunos a desistir do ensino
secundário sem o completarem como em Portugal. Cinco anos após o início dessa formação, 35% dos estudantes deixa as escolas sem um diploma, revela o relatório divulgado nesta terça-feira. Os dados dizem respeito
a 2015. Foi no ano letivo de 2014/15 que chegaram
ao final do 12.º ano os primeiros alunos a terem sido
abrangidos pelo alargamento da escolaridade obrigatória
até aos 18 anos. Portugal é o país europeu com uma
maior associação entre chumbos e pobreza.

Senhor, rezamos pelas equipas de socorro e por todas
as pessoas de boa vontade que socorrem estas populações em desespero. Pedimos-Te também por aqueles
que perderam os seus familiares. Para que encontrem
consolo junto das comunidades de que fazem parte.
Por esta intenção, rezamos Pai-Nosso…

Ementa:
13.09* 4.ªF: Sopa de feijão-verde;
Almôndegas com arroz branco; Salada; Fruta.
14.09* 5.ªF: Sopa de espinafres; Frango
assado com batatas fritas; Salada; Fruta .
15.09* 6.ªF: Creme de cenoura; Atum em
tomate com lacinhos; Salada; Fruta/Gelatina.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

A conclusão do ensino secundário “continua a ser um
desafio significativo” para Portugal. Apenas metade dos
estudantes que entram nesse nível de educação consegue completá-lo em três anos. Nos restantes países, em
média, 68% dos alunos terminam o secundário dentro
do período previsto.” (in Observador)
O tema deste ano convida-nos a escutar o mundo. O
Dorotícias é uma forma de todos os dias escutarmos,
através das notícias, a realidade do nosso país, da Europa e do mundo em geral. Muitas vezes, o que lemos
não é o que vivemos mas é uma oportunidade de refletir
sobre o nosso tempo e de que forma podemos escolher
transformá-lo para melhor.
Por esta intenção, rezamos Pai-Nosso…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

15.09

* 6.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?». Jesus respondeu: «Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus
servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos. Não tendo com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: ‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe
devia cem denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: ‘Paga o que me deves’. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: ‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os
seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido. Então, o senhor mandou-o chamar e disse: ‘Servo mau, perdoeite tudo o que me devias, porque mo pediste. Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’. E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão
de todo o coração».” (in Evangelho de S. Mateus)
O perdão das ofensas é a atitude fundamental para o discípulo de Cristo. Este perdão não tem limites, vai até ao que se possa imaginar. O número sete tem
uma certa ideia de plenitude, de totalidade. Mas Jesus, para indicar que o perdão deve ser sem limites, ainda o multiplica por setenta, setenta vezes sete, isto é,
sempre.
Senhor, ajuda-nos a saber perdoar, como gostamos de ser perdoados.
Por esta intenção, rezamos Pai-Nosso…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

