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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 17, 1-9

2º Domingo Quaresma

Fano

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

08 de Março de 2020

A QUARESMA É:
Caminhar com os amigos
... em busca de Deus...
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O evangelho de hoje pede-nos que acompanhemos Jesus na oração. Quer que dediquemos 
tempo a rezar, quer dizer, a falar com Jesus como um amigo. Jesus pede a Pedro, Tiago e João 
que o acompanhem na oração. E ao fazê-lo descobrem como se iluminava o seu rosto ao 
falar com seu Pai. Por isso diz-nos o Pai de Jesus: “Escutai-o”, “Escutai o meu Filho” e assim 
aprendereis como a rezar.  

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
O importante é o coração...
Nesta semana vamos recortar de revistas botas de caminhada de todos os feitios e de 
todas as cores. Penduramos num fio como se estivessem mesmo a caminhar. Depois faze-
mos um pequeno diálogo sobre as botas que cada um recortou. E no final diremos uns aos 
outros:  “A Deus não lhe importam as pressas, as marcas, os modelos… O importante é 
o coração que faz andar os nossos pés, o ânimo que pomos em cada passo.” No final cada 
um leva “as suas botas” para, em casa, fazer uma oração com a família.

Infância Missionária
   Notícias

O Grupo da IM - Estrelas Missionárias - da 
Paróquia de Pinheiro da Bemposta - diocese 
do Porto fizeram uma visita aos avós.  Aqui 
fica o testemunho:  “Hoje foi dia de visitar 
as nossas “avós” que nos recebem sempre 
com um sorriso contagiante.  A nossa “avó” 
Luzinha é um doce de pessoa, que nunca se 
cansa de agradecer a nossa presença e elo-
giar a irmã Amelinha que cuida dela. Cantou 
para nós alguns dos cânticos que costumava 
cantar no coro da Igreja e ainda continua 
com aquela voz forte que lhe é caracterís-
tica. Foi muito bom ouvi-la e poder cantar/
rezar junto com ela!”

# Visita aos Avós


