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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 3, 1-6

 2º Domingo do Advento

Fano

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

Verbo: Pôr-se a caminho

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?

O Natal aproxima-se. Se não nos pusermos a caminho, vamos chegar ao dia 25 de Dezembro 
quase sem darmos por isso. Sair do nosso comodismo e caminhar não é fácil. Além disso, pre-
cisamos de estar atentos aos obstáculos e aos sinais para não nos perdermos pelo caminho. 
Para vermos Jesus no presépio, ou seja, para sentirmos a alegria que Ele nos dá precisamos de 
preparar a Sua vinda, como nos pediu João Baptista no Evangelho.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Obstáculos à amizade...
Podemos pensar nos “montes” e “colinas” da nossa vida, que são os obstáculos (orgulho, 
traquinices, birras, mentiras...) que nos impedem de nos aproximarmos dos outros ou de os 
deixar aproximar-se de nós.

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 1 de Dezembro, o grupo da Infância Missionária da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Aveiro, 
construiu o seu presépio de Natal, seguindo o tema deste 
ano: “Rezar é Viver”.
Todos os grupos da Infância Missionária são convidados 

a fazer os seus presépios nas suas paróquias e a convi-
darem toda a comunidade paroquial a rezar em conjunto 
por todas as crianças do mundo. Em especial por aquelas 
crianças que vivem em países em guerra, as crianças de rua, 
as crianças refugiadas, que vivem noutras situações difíceis 
e que este ano vão ter mais dificuldades para viverem o 
nascimento do Salvador.
Partilha connosco o presépio do teu grupo. 
Envia-nos fotos do presépio que construiram!

#IM Nossa Senhora de Fátima
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