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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 28, 16-20

 Domingo da SSma Trindade

Fano

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

30 de Maio de 2021

Trindade: encontro de Amor!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Na missão não estamos sós. Na nossa Galileia particular, na nossa vida quotidiana, é onde so-
mos chamados a ser testemunhas de Jesus. É aí mesmo, na família, na escola, no recreio… que 
contamos com o apoio de Deus Pai, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Acreditar 
na Trindade é confiar. Confiar é ter Fé. Ter Fé é viver à maneira de Jesus e com Jesus.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
“Matrioskas”...

Vamos fabricar 4 “matrioskas” em cartolinas para colocarmos umas dentro das outras da 
maior até à menor. Na maior podes desenhar um coração- representa Deus Pai que é Amor. 
Na segunda, esta mais pequena, podes desenhar uma cruz que representa Jesus o Filho de 
Deus. Na terceira, esta ainda mais pequena que a outra, podes desenhar uma pomba que 
representa o Espírito Santo. E na quarta, a mais pequenina, desenhas o teu nome. Quando te-
nhas feito as quatro “matrioskas”, coloca-as umas dentro das outras. Depois podes lá em casa 
mostrar como tu estás dentro do coração de Deus.    

Infância Missionária
   “Notícias”

«Assim como o Pai Me enviou, tam-
bém Eu vos envio a vós: Recebei o 
Espírito Santo» Este foi o mote para 
o encontro de Pentecostes da IM - 
Estrelas Missionárias, da Paróquia de 
Pinheiro da Bemposta, diocese do 
Porto. 
No evangelho deste domingo os dis-
cípulos passam do medo à alegria, de 
estar fechados, a sair à rua, de estar 
calados, a gritar cheios de esperança. 
O que se passou? O que os fez mu-
dar? O Espírito Santo...

#IM - Estrelas Missionárias

O Espírito Santo encheu-os de esperança, coragem, fortaleza, misericórdia, de força...e desafia-nos também a 
fazer o mesmo!
Após a conclusão do nosso bingo online, terminamos com a música:
Vem daí, vem daí...É Deus que te chama, é Deus que te ama. O Deus que os Homens precisam de olhar.
Vem daí, vem daí. É Deus que te manda pelo mundo inteiro. És o sal da terra, luz sempre a brilhar...


