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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 22, 34-40

 30º Domingo Comum

Fano

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

25 de Outubro de 2020

Amar a Deus com todo o teu coração 
e amar o próximo... 

“Todos irmãos”

Todos Irmãos

“Fratelli Tutti”
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Qual é a palavra do Evangelho mais importante para vós?
Jesus diz que a mais importante é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com 
todo o seu ser e o próximo como a ti mesmo. Jesus quer que aqueles que o seguem sejam 
reconhecidos pelo como querem e se preocupam pelos outros. Somos “Todos Irmãos”. Essa 
é a melhor prova de que amam a Deus de todo o coração.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Adoçar a vida...
Com uma cartolina vamos fabricar uma caixinha que depois pintamos com os motivos que 
cada um queira. Nela colocamos bombons. Na tampa da caixa escrevemos: Bombons de Jesus. 
Doces, agradáveis, que tornam a vida mais feliz. Oferecemos essa caixa de bombons a quem 
pensamos que precisa de adoçar a vida. 

Infância Missionária
e a “Fratelli Tutti”

# Todos Irmãos
O Papa Francisco, no dia 4 de Ou-
tubro, dia em que a igreja celebra S. 
Francisco de Assis, o santo em quem 
o Papa se inspirou e escolheu o seu 
nome, escreveu uma encíclica para 
toda a Igreja com o nome: “Fratelli 
Tutti, em Portugûes: “Todos Irmãos”.

Uma encíclica é uma carta, uma co-
municação que o Papa faz a toda a 
Igreja universal em comunhão com 
ele. Por isso, as encíclicas falam de 
assuntos que afetam o bem-estar da 
Igreja em geral. Apontam erros que 
são cometidos pelos homens e aju-
dam-nos  a olhar a vida com os olhos 
da fé.

Ao longo do ano traremos aqui al-
guns pontos importantes desta carta 
para a podermos entender melhor!

A encíclica “Fratelli Tutti”


