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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 12, 20-33

 5º Domingo Quaresma

Fano
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho tem um pedido a um discípulo: “Queremos ver Jesus”. No mundo há muitos ros-
tos de Jesus que talvez nos passem desapercebidos. Rostos que nos animam, que nos amam, 
que nos recordam que podemos fazer coisas grandes… Rostos de pessoas que nos perdoam, 
que nos ajudam: um catequista, um animador, uma professora, um amigo, um pai, uma mãe, um 
irmão… O importante é ter vontade de ver Jesus.   

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Cartolina...
Jesus disse: “Quando seja levantado da terra, atrairei todos a mim”. Numa cartolina dese-
nhamos no centro uma cruz. Escrevemos à sua volta o que é que atrai Jesus. O que é que eu 
gostaria que Ele atraísse; quem gostaria que Ele atraísse? Se escrevemos o nome de alguém, 
depois oferecemos, numa folha mais pequena e com o mesmo desenho, a folha a essa pessoa 
dizendo-lhe: gostaria que Jesus te atraísse.

Infância Missionária
   Notícias

# S. José
O Papa Francisco escreveu uma carta apostólica - Com Coração de Pai - para 
celebrar o 150º aniversário de S. José como padroeiro universal da Igreja.
(http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-
-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html)

Por essa ocasião também nos disse que costuma rezar, todos os dias, uma ora-
ção muito antiga a S. José.  Aqui fica ela:

“Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas im-
possíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. 
Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos confio, para 
que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está 
colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande 
como o vosso poder. Amém”. 

Na página 3 encontrarás esta imagem que podes pintar e oferecer ao teu pai . 
Escreve-lhe uma pequenina palavra dizendo-lhe que o amas e gostas muito dele. 
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