COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
A todos os Encarregados de Educação
Nª Refª 112/3*14-03-2016
Assunto: Assuntos vários
Os meus mais respeitosos cumprimentos.
Estamos já na quinta semana da Quaresma o que significa que no próximo domingo celebraremos o
Domingo de Ramos e entramos na Semana Santa.
Este ano estamos chamados a ser misericordiosos como o Pai, e ao longo desta últimas semanas
fomos refletindo sobre as obras de misericórdia. Parece uma linguagem do passado mas, na
realidade é mais atual do que parece. Ser misericordioso é saber reconhecer a nossa humanidade,
pedir perdão e recomeçar, é ter (com)paixão pelas fragilidades dos outros e dar-lhes a resposta que
está nas nossas mãos. Desde os gestos mais pequeninos, como partilhar o nosso pão até à
capacidade de perdoar quem nos ofendeu dando-lhe uma nova oportunidade de recomeçar de novo,
é viver em misericórdia.
Que a celebração da paixão de Jesus por nós e a Sua ressurreição nos anime e fortaleça nos nossos
intentos de ser mais misericordiosos.
É dentro deste clima de reflexão que venho informar-vos das datas e acontecimentos mais próximos.
As aulas do 2º período terminam no dia 18 de março e nesse dia celebraremos a Eucaristia pelas
8h30 no pavilhão. Nesse mesmo dia, só haverá aulas no período da manhã para os alunos do 2º
ciclo, 3º ciclo e secundário podendo estes sair às 12h.
A entrega das avaliações aos Encarregados de Educação realizar-se-á nos dias:
1º Ciclo -13 de abril: das 16h às 19h;
2º, 3º Ciclos e ensino secundário- 13 de abril em horário a combinar pelo diretor de turma.
Recordamos que o colégio estará encerrado no dia 24 de março, quinta-feira santa.
As aulas do 3º período iniciam no dia 4 de abril, segunda-feira.
Nos dias 8 e 9 de abril teremos a nossa Festa da Comunidade Educativa, iniciando, como já vai
sendo habitual com o sarau na sexta-feira pelas 21h00. A festa no sábado durante todo o dia
conforme programa que em breve vos será enviado e publicado no nosso site.
Queria recordar que, como todos os anos o lucro da nossa festa e outras iniciativas durante o mês
Usera revertem a favor da campanha missionária Amor de Deus: Aqui precisam de nós, que este
ano reverte a favor das nossas escolinhas situadas no estado mais pobre do Brasil, o Maranhão em
S. Mateus e no Km17. São duas comunidades muito pobres a quem as Irmãs do Amor de Deus
tentam levar a educação e satisfazer as necessidades básicas de saúde e alimentação com o apoio da
Ordem de Cruz de Malta. O que para nós sobra, falta no Brasil. Vamos ser generosos e apoiar esta
campanha fazendo o nosso donativo ao participar nas atividades da festa da comunidade. Pensem
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que ao comprar o bilhete do sarau ou a comer na escola, estão a contribuir para que as crianças de S.
Mateus e Km17 tenham um pouco de qualidade de vida.
Também neste período vamos celebrar as Festas:
1ª Comunhão dia 29 de maio às 11h no Colégio;
Profissão de fé dia 28 de maio às 17h30 no Colégio;
Crisma 4 de junho às 11h na Igreja paroquial de Cascais.
Como podem ver, aproxima-se uma época de muitas atividades no colégio, que nos recorda que a
comunidade educativa é viva, faz festa e celebra a fé.
Desejo a todos uma Santa páscoa vivida intensamente que nos ilumine e fortaleça neste Ano Santo
da Misericórdia.
Muito atentamente
A Diretora Geral
(Ir. Helena Oliveira)
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