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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 11, 1-45

 5º Domingo Quaresma

Fano

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

29 de Março de 2020

 Eu sou a Ressurreição e a Vida...  
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No evangelho Jesus diz-nos “Eu sou a ressurreição e a vida”. Crês na ressurreição de Jesus? 
Esta é a pergunta mais importante de toda a nossa fé. Cristo Ressuscitou e Ele marca-nos 
o caminho. E por isso temos de o viver, celebrá-lo, proclamá-lo. É Boa Notícia, o saber que 
toda a nossa vida não acaba sem mais nem menos, que estamos chamados a uma vida nova, 
sem ataduras como a doença, a dor, a solidão… Por isso Jesus grita a todos. “Sai para fora!”

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Sinal de Vida..
Todos sabem como uma lagarta se converte em borboleta? Hoje vamos desenhar uma la-
garta. Depois com fios fazemos um casulo onde metemos a nossa lagarta – sinal de morte. 
Desenhamos e pintamos como gostarmos uma borboleta – sinal de vida. Depois oferece-
mos a nossa borboleta a alguém e dizemos-lhe: ofereço-te esta borboleta como sinal de 
Vida, como sinal de Ressurreição. 

22. Fazer uma experiência científica. Na Internet encontra muitas opções fáceis 
de se fazer em casa com as crianças.
23. Costurar uma camisa velha juntos. Usar tinta, purpurina ou  outra coisa... 
24. Preparar biscoitos.
25. Brincar ao karaoke.
26. Fazer um quebra-cabeça / puzzle.
27. Lavar os bonecos juntos. É hora do tomar banho!
28. Jogar ao dominó.
29. Fazer uma competição de aviões de papel. Quem consegue voar mais longe?
30. Montar uma pista com fita cola no chão e brincar às corridas com carrinhos 
ou bonecos.
31. Fazer palavras-cruzadas juntos.

1. Escolher uma música divertida e fazer um concurso de dança ou simplesmente 
dançar juntos.
2. Fazer uma barraquinha com lençol na mesa da cozinha ou no sofá da sala e 
brincar aos acampamentos.
3. Escolher um filme novo (ou que vocês já tenham visto dezenas de vezes) e 
preparar pipocas para uma sessão de cinema em casa!
4. Jogar um jogo de tabuleiro.
5. Organizar uma caça ao tesouro. Desenhar um mapa simples e colocar recadin-
hos pela casa com pistas. No final, o tesouro pode ser desde uma lembrança até 
algo que seu filho queira muito.
6. Cozinhar juntos uma receita fácil, como mini-pizzas.
7. Pintar uma obra de arte para a casa. Compre uma tela ou use uma folha 
grande em tamanho A3 para pintar juntos. Emoldurar depois!
8. Fazer  a noite do Sundae chocolate/ caramelo! Comprar o gelado preferido dos 
seus filhos e preparar um gelado com várias bolas deliciosas!
9. Fazer algum tipo de artesanato com materiais reciclados.
10. Jogar algum jogo com bola:  Vólei, futebol ou outro desporto. 
11. Brincar de massinhas com letras.
12. Organizar uma noite temática! Noite da Disney, noite da Itália, noite do Japão, 
noite ..... Nessa noite, fazer um jantar com comidas relacionadas, assistir um 
filme, falar sobre o tema.
13. Montar uma casa para os bonecos com uma caixa de papelão.
14. Brincar à apanhada (cuidado com os vasos!).
15. Fazer origami juntos.
16. Fazer um desenho da árvore genealógica da família.
17. Escrever cartinhas para outras pessoas da família, Avós e tios, primos.
18. Decorar a casa para alguma data comemorativa.
19. Desenhar juntos. 
20. Montar castelos com blocos.
21. Observar as estrelas e procurar  estrelas-cadentes!
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