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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 24, 13-35

 3º Domingo Páscoa

Fano

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

26 de Abril de 2020

Quem escuta Jesus e partilha o seu pão...

...encontra um projecto de feliciade!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No domingo passado o evangelho falava de um apóstolo que não acreditava que Jesus tinha res-
suscitado. Quem era? E o que passou? Hoje o evangelho fala de dois discípulos que também não 
acreditam que Jesus ressuscitou. Eles viram que Jesus morreu na cruz; viram que o enterraram e 
pensam que já não há mais nada a fazer. Ouviram umas mulheres dizer que Jesus tinha ressuscitado, 
mas eles não acreditam. 
O que faz Jesus? Aproxima-se deles e explica-lhes tudo ao ponto que o seu coração começa a 
arder de alegria e confiança. Agora já não o querem deixar ir embora. Fica connosco!

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Jesus caminha comigo...
Não é fácil acreditar, pois não? Numa cartolina vamos desenhar um caminho e nele colocamos al-
gumas pedras pequenas que simbolizam a nossa dificuldade de acreditar. Depois cada um vai dizer 
o que é que pode fazer para tirar essas pedras do caminho. Será que Jesus vai ajudar?

Infância Missionária
   em FAMÍLIA

# CATEQUESE EM CASA

Deixamos aqui a sugestão do Secretariado Nacional 
para a Educação Cristã. 
A partir da próxima segunda-feira, dia 20, e até dia 14 de junho, 
serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3º Bloco de cada 
um dos catecismos da infância:

2ª feira - 1º catecismo | 3ª feira - 2º catecismo
4ª feira - 3º catecismo | 5ª feira - 4º catecismo
6ª feira - 5º catecismo | Sábado - 6º catecismo
As catequeses são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar 
juntamente com a família. Será bom que tenham o catecismo consigo.

Local: Canal Youtube Educris:
(https://www.youtube.com/user/canaleducris)

Hora: 18:30
Duração: 20 minutos.


