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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 21, 25-28;34-36

 1º Domingo Advento

Fano

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

Verbo: Desperta

Ao longo das 4 semanas do Advento iremos construir e regar a nossa árvore de Natal. 
No seu interior encontrarás o verbo para o qual as leituras nos chamam a atenção. 
(vê a atividade completa do advento na página 3).

Advento
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Hoje, começamos o tempo do Advento, o tempo de preparação para o Natal, a grande ce-
lebração do nascimento de Jesus. Vamos começar a montar a nossa árvore de Natal. 
Na primeira etapa somos convidados a despertar e a estar atentos. A fé ajuda-nos 
a manter os olhos abertos, como o mocho na escuridão da noite, e vermos o que está escon-
dido – para não sermos enganados por falsas promessas de vida e felicidade. Estar vigilantes 
é ter os olhos do coração abertos para ver o que é importante, especialmente os sinais da 
presença de Jesus entre nós. A vigilância só é possível na oração.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Concentração...
Distraímo-nos bastante facilmente. Vamos fazer um esforço para nos concentrarmos durante 
um momento de oração que iremos tentar repetir ao longo da semana.

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 21 de Novembro 2021 reuniu-se o grupo da Infância Mis-
sionária da paróquia de São Salvador de Ílhavo, diocese de Aveiro. 
No mesmo dia também se reuniu o grupo Estrelas Missionárias,  
da paróquia Pinheiro da Bemposta, diocese do Porto.
Aqui fica a partilha das Estrelas Missionárias:
A conversa entre Pôncio Pilatos e Jesus de Nazaré mostra-nos a 
maneira de ser Messias de Jesus. Ele é rei mas não é um rei que 
manda mas um rei que nos mostra como devemos ser e agir se-
guindo o Seu exemplo. A única lei que Ele nos deixou foi o amor.
Pilatos “lavou as mãos” e, até hoje, esse gesto é associado a vi-
rar cobardemente as costas a uma injustiça. Em contraste com a 
cobardia de Pilatos, desenhamos as nossas mãos com imagens e 
compromissos corajosos de colaboração com o Reino. Um Reino 
onde reine a Verdade, a Alegria, a Vida, a Esperança e o Amor.
“Jesus, quero seguir os teus passos de amigo, companheiro e 
mestre. Quero viver dando alegria aos tristes. Quero viver parti-
lhando o meu entusiasmo. Quero viver sendo sincero e honesto. 
Quero viver anunciando a tua Boa Notícia. Quero viver perdoan-
do e sentindo o teu perdão. Quero viver pronunciando palavras 
de vida. Quero ser tua testemunha, Senhor!”

#IM S. Salvador de Ílhavo & Estrelas Missionárias
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