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Notícias no Colégio:
18.09

* 2.ªF

19.09

* 3.ªF

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

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

“D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto desde
2014, faleceu no dia 11 de setembro, no Paço Episcopal do
Porto, vítima de enfarte agudo do miocárdio. O presidente da
Conferência Episcopal Portuguesa afirmou, na homilia do
funeral que a Diocese do Porto se despede de um bispo
“capacíssimo”, “sábio e bondoso”, “próximo e amigos de
todos”. “Não lhe faltaram dificuldades, mas nenhuma lhe
endureceu o espírito nem o trato. Sábio e bondoso, assim
permaneceu e assim fica, como memória e como estímulo”,
disse D. Manuel Clemente.” (in Observador)

“A viagem da sonda Cassini chegou ao fim nesta sexta,
quando chegou à Terra o último sinal de rádio antes de
sucumbir à atmosfera de Saturno. A mais de 1,3 milhões de
quilómetros de casa, a sonda Cassini põe um ponto final
numa agitada vida de 20 anos na companhia dos maiores e
mais tempestuosos planetas do Sistema Solar. Executou 2,4
milhões de ordens enviadas a partir da Terra, recolheu 599
gigabytes de informação científica e tirou quase 380 mil
fotografias de um mundo de que a Voyager só foi capaz de
nos dar uns vislumbres. Depois mergulhou silenciosamente
na esmagadora atmosfera de Saturno para desaparecer para
sempre. Connosco ficam mais de 3,6 mil estudos compostos
graças aos seus passeios junto aos anéis e luas de
Saturno.” (in Observador)

Senhor, nós Te agradecemos pela vida de D. António
Francisco dos Santos, grande pastor da Igreja Portuguesa, no
sentido plenamente cristão de quem dá a vida pelas ovelhas.
Que seja testemunho para nós de amizade e proximidade
com todos os que nos rodeiam. Por esta intenção, rezemos
um Pai-Nosso…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Ementa:
08.05* 2.ªF: Sopa juliana; Croquetes com
arroz branco; Salada; Fruta variada
09.05* 3.ªF: Creme de alho francês; Massa
tricolor com salmão; Salada; Fruta/Salada de
fruta
10.05* 4.ªF: Sopa de agrião; Febras
grelhadas com batatas cozidas e molho de
manteiga: Legumes salteados; Fruta
11.05* 5.ªF: Sopa de espinafres; Carne à
bourguignon com arroz; Salada; Fruta
12.05* 6.ªF: Sopa de feijão-verde; Bacalhau à
Brás; Salada; Fruta/Pudim

Vale a pena...

Nós Te agradecemos, Senhor, as possibilidades fantásticas
que a ciência nos permite. Abençoa os jovens que abraçam
esta vocação para que a usem sempre para bem da
Humanidade. Por esta intenção, rezemos um Pai-Nosso…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

20.09

* 4.ªF

21.09

* 5.ªF

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

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

“A esperança de vida em Portugal está “consideravelmente
acima do que seria expectável para o nível socioeconómico do
país”, conclui um estudo que será publicado no próximo
número da revista The Lancet e que avaliou o desempenho de
195 países em termos de mortalidade, esperança média de
vida, causas de incapacidade e fatores de risco, num total de
330 indicadores. Na média dos países analisados, que
abarcam uma população de cerca de 200 milhões de pessoas,
a esperança de vida à nascença situa-se nos 75.3 anos para as
mulheres e nos 69.8 anos para os homens. O Japão
mantem-se como campeão da longevidade, com uma
esperança de vida média para homens e mulheres de 83.9
anos. No extremo oposto situa-se a República Centro-Africana
onde homens e mulheres têm uma esperança de vida à
nascença que não vai além dos 50.2 anos.”

“2018: Ano Europeu do Património Cultural. Durante o
próximo ano, celebraremos, por recomendação do Comissão
Europeia e resolução do Parlamento Europeu, o percurso
comum que nos marca como europeus, realçando os contributos altamente positivos do património cultural nas mais
diversas áreas, sejam socioeconómicas ou ambientais.” (in DN)

Nós Te pedimos, Senhor, para que os governantes e as
organizações mundiais não descansem enquanto os 7 mil
milhões de seres humanos não tiverem uma esperança média
de vida equivalente, com um nível socioeconómico que
permita viver com dignidade. Por esta intenção, rezemos um
Pai-Nosso…

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

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

Até 22 de outubro - Cordoaria Nacional

Anúncios da Semana

Nós Te agradecemos, Senhor, iniciativas como esta que
ajudam as gerações mais novas a compreender a importância
e a riqueza patrimonial da Europa, tantas vezes esquecida de
quem foi e de quem é. Que os jovens tenham mais curiosidade
em conhecer a sua herança cultural que tantas vezes funciona
como um instrumento para a felicidade, uma arma para o
civismo e uma via para o entendimento dos povos. Por esta
intenção, rezemos um Pai-Nosso…

22.09

* 6.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se a
um proprietário, que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse
-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo’. E eles foram. Voltou a sair, por volta
do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que
estavam parados e disse-lhes: ‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’. Eles responderam-lhe: ‘Ninguém
nos contratou’. Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao
capataz: «Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’.
Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam
receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: ‘Estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma paga que
a nós, que suportámos o peso do dia e o calor’. Mas o proprietário respondeu a um deles: ‘Amigo, em nada te
prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a
este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus
olhos porque eu sou bom?’. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos».” (in Evangelho de S. Mateus)
Esta parábola quer fazer-nos compreender que Deus é bom, e que a todos os homens que se disponham a
segui-l’O Ele oferece a entrada no seu reino. Segundo o primeiro sentido da parábola, os operários da primeira hora foram os judeus; os outros, são os que, ao longo dos tempos, vão entrando na Igreja de Deus. A todos
o Senhor abre as portas da salvação, porque, se para uns Se mostrou bondoso desde a primeira hora, para
todos os outros Ele reserva os mesmos dons. Não há, pois, lugar para invejas, onde tudo é puro dom gratuito
de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo…

Esperança Média de Vida - Portugal

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

