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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 1, 1-4; 14-21

3º Domingo Comum

Fano

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

O Espírito e a Palavra
sempre nos moverão na direcção dos...
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Jesus vai à sinagoga da Sua terra onde diz que foi investido do Espírito de Deus e enviado para 
acabar com tudo o que degrada a vida das pessoas, como a pobreza e a escravidão. Ele veio 
para que todos fossemos livres e tivéssemos uma vida saudável e bonita. Hoje, podemos per-
guntar-nos sobre o que é que pode impedir-nos de ter uma vida mais feliz e ajudar os outros 
a tê-la também.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Cada um de nós é importante!

Vamos ler com atenção a 2ª leitura, que é uma parábola sobre a diversidade e a importância 
dos membros do nosso corpo, para vermos como cada um tem a sua função e ajuda os ou-
tros. O mesmo acontece na família e na comunidade.

Infância Missionária
“Notícias”

Continuam a chegar-nos os 
ecos do dia 2 de Janeiro de 
2022. O grupo das Estrelas 
Missionárias participaram 
da eucaristia e no final 
cantaram as janeiras à por-
ta da igreja e angariaram 
134€ para ajudar crianças 
refugiadas. “O dia da Epifa-
nia que hoje se celebra é 
também o dia mundial da 
Infância Missionária que é 
uma obra criada pelo Papa 
em 1843, que tem como 
lema “crianças ajudam 
crianças” e é formada por 
grupos de crianças, ado-
lescentes e jovens cristãos 
que se juntam para rezar, 
conhecer melhor Jesus e 
promover gestos de so-

lidariedade para ajudar 
crianças de todo o mundo 
para que tenham melhores 
condições de vida e conhe-
çam Jesus.

Este ano, com o tema 
“Louvar” com as crianças 
da Europa, somos convida-
dos a rezar pelo continente 
onde vivemos e a enten-
der o sentido da gratidão: 
gratidão por todos os dons 
de Deus, sobretudo pelo 
dom da fé, da oração e da 
Eucaristia. Somos convida-
dos ainda a fazer pequenas 
renúncias e angariar fundos 
para depositar nos mea-
lheiros missionários cujo 
dinheiro se destina a apoiar 
as crianças refugiadas.”

#FESTA DA INFÂNCIA MISSSIONÁRIA 
Estrelas Missionárias - Diocese do Porto


