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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 18, 33-37

34º Domingo Comum

Fano

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

21 de Novembro de 2021

O meu Reino não é 
 deste mundo
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Jesus é Rei, mas não como os reis do mundo que vivem no luxo e no conforto dos seus palá-
cios, com muitos servos e servas, e impõem aos outros a sua vontade; por isso, a sua realeza 
tende a gerar opressão, injustiça e sofrimento. Jesus, pelo contrário, vive na pobreza, no amor, 
no serviço, no perdão, na partilha, no dom de Si mesmo. A Sua coroa tem espinhos, mas atra-
vés dela temos vida e liberdade.  

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Um mundo melhor...
Se a mensagem e o exemplo de Jesus fossem mais aceites o mundo seria melhor. Partilha com 
os teus colegas como achas que seria.

Infância Missionária
“Notícias”

#Encontro de Animadores (Porto)

IM de S. Salvador de Ílhavo

No dia 13 de Novembro o SDAM de Aveiro participou 
num encontro  de formação e partilha, com os anima-
dores da Infância Missionária da Diocese do Porto, na 
Capela de S. Caetano, em Vilar do Paraíso.

IM da Gafanha da Encarnação.

Celina Machado do grupo 
Estrelas Missionárias deixou 
o seu testemuho: “Depois do 
momento de oração, tive-
mos formação com a Teresa 
e o P. Pedro, do SDAM, da 
diocese de Aveiro e, no fim, 
um momento de lanche e 
convívio.  Que bom que há 

mais corajosos 
com vontade 
de criar novos 
grupos de IAM 
na Diocese do 
Porto! Com 
eles, a nossa 
oração.”

# Rezar é Viver (IM - Aveiro)
Com a Infância Missionária da paróquia de São 
Salvador de Ilhavo e Gafanha da Encarnação.


