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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 22, 14-23;56

 Domingo de Ramos

Fano

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

Jesus, Príncipe da Paz!
Bendito seja o Rei que vem 

em nome do Senhor!



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

31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Hoje, Domingo de Ramos, celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde vai viver 
a última semana da Sua vida. É interessante que nesse momento em que foi aclamado, Jesus 
quis montar um jumentinho, que é um animal manso, e não um cavalo, um animal fogoso, asso-
ciado ao poder e à vitória. A escolha de Jesus pretende, salientar que Ele cumpre a Sua missão 
com um amor manso e misericordioso. Por outro lado, se o cavalo é um animal associado ao 
tempo da guerra, o potro é um animal da vida quotidiana e do tempo de paz. Assim, a imagem 
de Jesus em cima de um potro transmite a ideia de que Ele vem estabelecer a paz, um bem 
que não significa só a ausência de guerra, mas também e sobretudo a vida em plena harmonia 
com Deus, de quem provém toda a felicidade, bem-estar e prosperidade.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Jesus é o Príncipe da Paz
Hoje, com o nosso ramo na mão, vamos aclamar Jesus, o Príncipe da Paz, dizendo: “Bendito o 
Rei que vem em nome do Senhor. Paz no Céu e glória nas alturas!”   

Infância Missionária
“Notícias”

Infância Missionária 
da paróquia de Santa Joana Princesa 

em visita aos idosos da comunidade.

# IM Aveiro

O grupo das Estrelas Missionárias, da diocese do Porto, no 
4º Domingo da Quaresma fez uma actividade com o tema 
da ALEGRIA. O objetivo era perceber que a felicidade está 
no ser e não no ter.  A felicidade está unicamente na pessoa 
de JESUS CRISTO. Por fim, fizeram um origami em forma 
de cruz.

# IM Porto


