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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 3, 1-6

 2º Domingo Advento
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho diz-nos que o mais natural nas crianças é estarem alegres, não pararem quie-
tas, ir de um lado para o outro, correr, falar todo o tempo… pois isso é o que fazia João 
Batista: não parava de percorrer os caminhos, não parava de andar de um sítio para o outro 
para despertar os seus vizinhos e dizer-lhes: “Todos verão a salvação de Deus”. 

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Com João estou a caminho...
Nesta semana, com João Batista,  vou ser colaborador de Deus; vou ajudar para que o amor 
de Deus chegue a quantos mais melhor.  Vou esforçar-me por acabar com as coisas más: 
rancores, invejas, mau génio. Vou falar com alegria e ter gestos de carinho com os meus 
companheiros, com os meus pais, com os meus professores… com toda a gente!

Infância Missionária
   Notícias

S. FRANCISCO 
XAVIER

Padroeiro das 
Missões

Francisco nasceu no castelo de Xavier, na Espanha, a 7 de Abril de 1506, e sofreu com 
a guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia; com 18 anos foi para Paris estudar, 
tornando-se doutor e professor.
Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, com quem 
fez amizade, e que sempre repetia ao novo amigo: “Francisco, que adianta o homem 
ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?” Com o tempo, e intercessão de Inácio, 
o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro 
processo de conversão. E tornou-se com Santo Inácio co-fundador da Companhia de 
Jesus.
A Igreja, que na sua essência é missionaria, teve no século XV e XVI um grande impulso 
do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente. Já como padre, e empenhado 
no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão 
para o Oriente. Na Índia, fez frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas 
as classes e idades; ao avançar para o Japão, submeteu-se a aprender a língua e os 
seus costumes, a fim de anunciar  Cristo Vivo e Ressuscitado. Foi de tal modo o seu 
zelo missionário, que ficou conhecido como o “S. Paulo do Oriente”. Veio a falecer a 
caminho da China que sonhava evangelizar. Entrou no Céu com quarenta e seis anos 
de idade, com dez  anos de apostolado, e tornou-se o Padroeiro Universal das Missões 
ao lado de Santa Teresinha.       


