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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 5, 38-48

7º Domingo Comum

Fano

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

23 de Fevereiro de 2020

O AMOR
 transforma 

o inimigo 
em amigo
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No evangelho de hoje Jesus é muito concreto e põe as coisas em dia. Convida-nos a ir 
um pouco mais além, a ser melhores para os outros, a esforçar-nos um pouco mais: Dizer 
obrigado, pedir as coisas por favor, falar com um sorriso aos professores e aos pais, ser 
amáveis em casa, na escola, na rua, saber quando devemos falar e quando devemos calar… 
Coisas simples que nos farão mudar e ser melhor cristãos, melhores pessoas, melhores 
filhos e filhas.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Ser melhor para os outros...
Numa cartolina cada criança (um de cada vez) vai furá-la com um alfinete ou um prego… 
deixando-o ali cravado. Depois retiram-se todos os alfinetes ou pregos da cartolina e mos-
tramos todos os furos ou buracos que ela tem (também podemos mostrar o outro lado 
e deixar que todos passem a sua mão por ali). Os alfinetes ou pregos espetados represen-
tam todas as vezes que nos metemos com alguém… E quando pedimos perdão, é como se 
os retirássemos, mas o buraco já está feito. É também assim com a violência sempre deixa 
marcas. É por isso que as palavras de Jesus, hoje, são mais necessárias que nunca. 

Infância Missionária
   Notícias

Os Baguinhos Missionários, da diocese de Vila Real, 
partiram mais uma vez em missão, desta vez para cele-
brar o dia do doente! 
Foi uma tarde cheia, onde brincámos, cantámos, rezá-
mos e partilhámos muitos sorrisos!

# Missão é Misericórdia

A mensagem que eles nos deixaram na despedida foi “Estas crianças trouxeram-nos muita alegria!” E nós voltamos 
ainda mais felizes por termos cumprido a nossa missão.


