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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 3, 10-18

 3º Domingo do Advento

Fano

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

Verbo: Fazer o bem

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



Infância Missionária (www.opf.pt/infancia)      2

31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Este é o Domingo da alegria. Somos convidados a alegrar-nos. A alegria não vem só porque a 
desejamos. Vem quando somos bondosos e quando rezamos e nos confiamos a Deus, diz-nos 
São Paulo na segunda leitura. No Evangelho, João Baptista também dá a sua ‘receita’ da alegria: 
“Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos 
faça o mesmo.” Ou seja, a maneira de experimentar a alegria é partilhar e ser generoso. 

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
É dando que se recebe.
Esta semana, vamos procurar dar alegria a alguém que esteja só e precisa de companhia ou 
de sentir a nossa amizade. 

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 4 de de Dezembro 2021 reuniu-se o grupo da 
Infância Missionária da paróquia de São Pedro de Na-
riz, diocese de Aveiro, para continuar a meditar sobre 
o tema: “Rezar é Viver”. 
No dia 5 de Dezembro de 2021 reuniu-se o grupo Es-
trelas Missionárias,  da paróquia Pinheiro da Bemposta, 
diocese do Porto.
Aqui fica a partilha das Estrelas Missionárias:
João Baptista convida-nos a preparar o caminho e a 
endireitar as veredas do nosso coração para acolher o 
Menino que vai (re)nascer.
No nosso encontro, pintámos a nossa árvore de ad-
vento, que começa a ganhar forma, meditámos o evan-
gelho e pensamos nos “montes” e “colinas” que são 
obstáculos à amizade com os outros e com Deus. Pe-
dimos ao Senhor que nos ajude a eliminar as rivalida-
des, o orgulho, a exclusão, as traquinices, as birras e as 
mentiras e nos ajude a transformar o nosso coração 
para acolher a missão a que somos chamados: sermos 
melhores e fazermos o bem. 

#IM São Pedro de Nariz & Estrelas Missionárias
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