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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mc 13, 33-37

 1º Domingo Advento

Fano

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

Abri as janelas... estai atentos e vigiai!

Neste ano de pandemia quisemos associar-nos à ideia de que é necessário arejar a casa, a sala 
de aulas e por isso demos o título “Este Advento faz Vento”. Renovar-se e purificar o ambiente 
interior. No advento a atitude  é a de arejar a casa (ver página 3 - atividade completa).
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Precisamos de estar muito atentos porque hoje é anunciada uma grande notícia: Jesus vem! 
Não sabemos quando: nem o dia nem a hora. Mas sabemos que Jesus cumpre sempre o que 
promete. Por isso, temos de estar vigilantes, para que quando chegue, estejamos preparados.  

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário

A chave...
Desenhar uma chave com a pega em forma de coração. Oferecer essa chave a alguém dizen-
do-lhe: Aqui tens esta chave que abre a porta do teu coração para deixares entrar Jesus. 

Infância Missionária
e a “Fratelli Tutti”

“Que significado têm hoje palavras como 
democracia, liberdade, justiça, unidade? 
Foram manipuladas e desfiguradas para 
utilizá-las como instrumento de domínio, 
como títulos vazios de conteúdo que po-
dem servir para justificar qualquer ação.”
“A melhor maneira de dominar e avan-
çar sem entraves é semear o desânimo 
e despertar uma desconfiança constante, 
mesmo disfarçada por detrás da defesa 
de alguns valores.”

O papa chama a atenção para a forma 
como muitas vezes se procura esvaziar  

A encíclica

# Todos Irmãos

o conteúdo dos valores (tais como a “democracia, liberdade, justiça, unidade”) que fazem parte 
da nossa sociedade. Manipulam-se as pessoas para que  ignorarem a história gerando opiniões 
de desconfiança.

#FT, nº 14, 15
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