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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 5, 1-12

 31º Domingo Comum

Fano

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

1 de Novembro de 2020
Todos os Santos

A lei do AMOR não pesa... 
Liberta!

Tens que...

Deverias...

Assim 
não...
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Que nome lindo que Jesus nos chama: Felizes / Bem-aventurados. 
Ele hoje mostra-nos o caminho para essa felicidade na família, na escola, no prédio, no bairro, 
na aldeia… onde somos chamados a transformar a humanidade a partir do amor de Deus. A 
ser “santos”, quer dizer, a ser testemunhas do Evangelho onde estivermos.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Todos os Santos em família...
Hoje, com os nossos pais, em família faremos uma oração lembrando todas as pessoas que 
nós conhecemos, que nos amaram e a quem amámos e que agora fazem parte dessa enorme 
multidão que já está junto de Deus. Rezamos, todos juntos, uma Ave Maria. 

Infância Missionária
e a “Fratelli Tutti”

“Desejo ardentemente que, neste tem-
po que nos cabe viver, reconhecendo a 
dignidade de cada pessoa humana, pos-
samos fazer renascer, entre todos, um 
anseio mundial de fraternidade. Entre to-
dos: «Aqui está um ótimo segredo para 
sonhar e tornar a nossa vida uma bela 
aventura. Ninguém pode enfrentar a vida 
isoladamente (…); precisamos duma co-
munidade que nos apoie, que nos auxilie 
e dentro da qual nos ajudemos mutua-
mente a olhar em frente. Como é impor-
tante sonhar juntos! (…) Sozinho, corres 
o risco de ter miragens, vendo aquilo que 
não existe; é juntos que se constroem os 
sonhos». 

A encíclica

# Todos Irmãos

Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como 
filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas 
convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos.”

(FT, nº 8)
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