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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 1, 39-45

 4º Domingo do Advento

Fano

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

Verbo: VÊ MARIA

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?

Maria, a mãe de Jesus é um exemplo de amor e dedicação, como são as nossas mães. Quando 
soube que a sua prima, Isabel, estava grávida de seis meses, pôs-se a caminho para ir vê-la à al-
deia onde vivia, Ain Karim, a cerca de 150 quilómetros de Nazaré, nos arredores de Jerusalém. 
Era uma viagem não fácil e até um pouco arriscada. A mãe de Jesus levou a alegria e, através do 
“fruto do seu ventre”, Jesus, tornou-se a mãe de todos nós. Damos-lhe alegria quando somos 
bons filhos.  

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
O dom das nossas mães
Hoje vamos rezar um mistério do Terço, para agradecer a Deus pelo dom das nossas mães e 
para Lhe pedir que as ajude nas suas dificuldades. 

Infância Missionária
“Notícias”

A Voluntária Helena, da diocese de 
Aveiro, partilhou a sua experiência de 
voluntariado missionário em Angola 
com o grupo da Infância Missionária da 
paróquia de São Salvador de Ilhavo. Um 
dia bonito para as crianças poderem 
ouvir e testemunhar o trabalho que se 
faz em terras longínquas. 

#IM São Salvardor de Ílhavo

Todos os grupos da Infância Missionária são convidados a fazer os seus presépios nas suas paróquias e a con-
vidarem 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!

#Partilha de Presépios
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