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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 9, 28-36

 2º Domingo Quaresma

Fano

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

Verbo: Escutar
Jesus pede-me para escutá-Lo.

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).

2º Domingo da Quaresma
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho relata o episódio da Transfiguração de Jesus. Jesus subiu à montanha para rezar, 
como fazia habitualmente. “Enquanto orava, alterou-se o aspecto do Seu rosto, e as Suas ves-
tes ficaram de uma brancura refulgente.” Este esplendor é um sinal da união com Deus. Cada 
encontro verdadeiro com Deus deixa marcas visíveis em nós. Depois de nos encontrarmos 
intensamente com Jesus, sentimo-nos mais alegres, mais serenos, e mais dispostos a sermos 
tolerantes, compreensivos e generosos. Até os nossos rostos ficam mais relaxados e o nosso 
sorriso parece emitir luz, porque o nosso rosto é a janela do nosso coração. A oração é o 
primeiro acto missionário.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Jesus quer que O escutemos
Quando rezamos também nós nos transfiguramos. Hoje, durante um momento de oração, 
vamos ler o texto do Evangelho e pedir a Jesus que nos ajude a escutá-l’O.

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 6 de Março de 2022, reuniu-
-se o grupo Estrelas Missionárias, da 
paróquia de Pinheiro da Bemposta, 
diocese do Porto. Eis um resumo do 
que se passou: “O encontro come-
çou com um jogo de bowling, em que 
as garrafas tinham coisas más como 
ódio, tristeza, solidão, inveja... Todos 
foram convidados a derrubar essas 
coisas más. A bola simbolizava Jesus 
que nos ajuda, no nosso dia-a-dia, a 
mandar as coisas más e as tentações 
abaixo.
Além da meditação do Evangelho e 
da oração (onde tivemos o gosto de 
ter alguns pais a rezar connosco), 
ainda houve tempo para começar-
mos a pintar a nossa escada da qua-
resma que, esta semana, nos convida 
a começar a subir, acolhendo os de-
safios que Jesus tem para nós e que 
nos fazem crescer.”

#IAM - Estrelas Missionárias 

É já no próximo dia 12 de Março que o se-
cretariado diocesano da diocese o Porto 
organiza a festa diocesana da Infância Mis-
sionária da diocese. Todos os grupos da IM 
estão convidados.

#Festa diocesana da IM - Porto
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