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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mc 12, 28-34

31º Domingo Comum

Fano

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

31 de Outubro de 2021

Amo-te 

com todo o meu coração,

a minha alma,

a minha mente!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Deus ama-nos como ninguém nos ama e nunca vai deixar de nos amar. O que nos pede em 
troca? Que também o amemos. Ora amar a Deus implica que também amemos todos os Seus 
filhos e filhas, os quais são nossos irmãos e irmãs. Amamo-los na medida em que desejamos 
para eles o que desejamos para nós. Só quando amamos somos deveras cristãos e missioná-
rios.    

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Como podemos alegrar alguém?
Hoje queremos fazer felizes todos os que encontrarmos. Podemos começar por dizer aos 
nossos pais e irmãos (irmãs) que os amamos muito.

Infância Missionária
“Notícias”

O Grupo das Estrelas Missionárias, da paróquia de 
Pinheiro da Bemposta, Diocese do Porto, reuniu-se 
no dia 24 de Outubro, Dia Mundial das Missões, 
para refletir.  Aqui fica a partilha feita por eles:

“O cego pediu a Jesus: “Mestre, que eu veja”! 
Apesar de todos termos boa visão, nem sempre o 
nosso olhar está focado no que é importante, tal 
como no jogo de hoje, em que o telemóvel nos 
estava a dificultar de ver o caminho. Mas há muitas 
coisas que nos fazem escolher não ver: não ver 
o sofrimento dos outros, não querer mudar, não 
ver os nossos próprios erros, não ver a injustiça, a 
solidão, fugir da verdade e agarrarmo-nos às nossas 
ilusões.

Tal como o cego, também nós pedimos que Jesus 
nos dê um olhar limpo e puro, capaz de comunicar 
ternura, disposto à compaixão, sensível à dor e pre-
parado para curar com o remédio dos sorrisos.
Convidamos nesta semana a olhar para quem está 
a nossa volta e a oferecer o nosso sorriso.”

# Estrelas Missionárias


