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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 4, 1-13

 1º Domingo Quaresma

Fano

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

Verbo: Subir
Jesus tem um projecto de vida para mim ...

que me faz crescer.  

Ao longo das 5 semanas da Quaresma vamos subir a escada que nos leva a Jesus.
No seu interior encontrarás o verbo para o qual as leituras nos chamam a atenção. 
(vê a atividade completa da quaresma na página 3).

Quaresma
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho fala das tentações de Jesus no deserto. Jesus foi tentado não só no início do Seu 
ministério público, mas ao longo de toda a Sua vida. Ele foi tentado a trair a Sua missão e a ser 
infiel ao Pai. Também nós somos tentados a fazer o que não devemos. As tentações são manei-
ras pelas quais somos seduzidos e levados a fazer algo de errado. Em geral, a tentação – uma 
sugestão interior ou vinda de fora – tenta fazer-nos crer que o que é proposto é algo de bom, 
agradável e vantajoso para nós. Só depois é que nos damos conta de que fomos enganados e 
sentimos vergonha do que fizemos. Podemos fechar-nos, com receio de que alguém venha a 
saber e assim ficamos reféns do nosso pecado; ou decidimos olhar para Jesus e construir o 
futuro. 

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Como superar as tentações
Cada um escreve num papel as tentações maiores que tem e como acha que pode superá-las.   

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 27 de Fevereiro de 2022 reuniu-se o grupo Estrelas Missionárias, da paróquia Pinheiro da Bemposta, 
diocese do Porto.  Aqui fica a partilha das Estrelas Missionárias:
“Neste domingo, Jesus convida-nos a olhar para dentro de nós para vermos que tipo de fruto produzimos.
Um bom fruto é usar palavras bonitas. Fomos convidados a escrever num tangram uma mensagem ou elogio 
sincero que depois recortamos e que iremos dar a alguém que o vai montar e descobrir a mensagem que 
temos para oferecer.
No momento de oração, dissemos a Jesus que queremos ser árvore crescida à luz da Sua Palavra e rezámos 
para que deposite a paz nos corações dos governantes e proteja todos, especialmente as crianças, vitimas da 
guerra.”

#IAM - Estrelas Missionárias - Tangram
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