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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 19, 1-10

 31º Domingo Comum

Fano

https://www.opf.pt/infancia/

03 de Novembro de 2019

O Teu amor 
me faz descer
e crescer...

Converte-me!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho fala-nos de Zaqueu. Quem era Zaqueu? A que se dedicava? Porque sobe a 
uma figueira? O que é que Jesus lhe diz ao vê-lo? Como é que Zaqueu reage quando Jesus 
lhe diz que vai comer a sua casa? 
Zaqueu tinha muitas coisas mas não era feliz. Por isso queria ver Jesus. Mas é Jesus quem 
o vê primeiro. E nada de o condenar… nada de o criticar… ao contrário, Ele quer comer 
em casa de Zaqueu e falar com ele. Zaqueu aceita, muda, torna-se uma pessoa feliz, justa, 
honesta… Tudo muda na vida de Zaqueu. 

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Como fez  Jesus...
Hoje quero falar com aquela pessoa com quem já não falo há muito tempo. Quero pedir 
desculpa a alguém que magoei. E quero olhar com carinho para alguém… como fez Jesus.

Infância Missionária
   Notícias

As Estrelas Missionárias, de Pinheiro da Bemposta, diocese do Porto, dinamizara,  
mais uma vez, a Vigília Missionária, no dia 25 de Outubro de 2019. 
O tema da nossa vigília, “Batizados e Enviados”, convida-nos a entrar em comu-
nhão íntima com Deus, na grande tenda que é a Igreja. Esta comunhão com Deus 
é o ponto de partida e a meta de toda a nossa missão.
Houve uma grande adesão da comunidade e alguns grupos da paróquia deram 
testemunho de como vivem a missão na paróquia onde estão inseridos.
Todos foram convidados a colocar a mão na pia baptismal e a olhar para o es-
pelho com o rosto de Cristo. Ao olhar para Jesus, cada um reviu o seu rosto em 
Cristo como sinal de batizafdo e pronto a anunciar a Boa Nova.

Outubro Missionário
Vigília Missionária


