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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 18, 9-14

30º Domingo Comum

Fano

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

Senhor, enche-me da tua água!

Dia Mundial das Missões

Um pequeno vaso de barro, 
gretado e vazio, 

tem mais capacidade 
de levar água, 

do que um belo jarro 
de porcelana, 

cheio de tesouros.
A água é símbolo 
da graça de Deus!



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

31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Hoje lemos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu é uma pessoa com muitas vir-
tudes, mas é orgulhoso e está cheio de si mesmo. Ora o orgulho é como um verme, que 
destrói a maçã no seu âmago. Ele tenta rezar, mas em vez de falar com Deus, fala de si mesmo 
e do bem que faz. Comporta-se como alguém que não precisa de Deus, não pede nada a Deus. 
A atitude do cobrador de impostos é muito diferente. Ele sabe que é odiado e desprezado; 
e a sua presença no Templo é mal vista. Ele sabe que é um pecador e não se desculpa: bate 
no peito e pede perdão: “Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador.” Ele sabe 
que precisa da graça de Deus, do Seu perdão e da Sua misericórdia. Compreende que Deus é 
amor e lhe perdoa mesmo que ele não o mereça.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Ser testemunhas de Jesus

O Papa Francisco pede-nos que sejamos testemunhas de Jesus. Podemos sê-lo de muitos 
modos: sendo simpáticos e amáveis com os outros, ajudando em casa – a pôr a mesa, a fazer 
a cama, a arrumar o nosso quarto – e assim por diante. 

Infância Missionária
“Notícias”

# Terço Missionário - IAM Aveiro
No passado domingo, dia 16 Outubro,  diversos grupos da IAM, da diocese de Aveiro, rezaram o terço missio-
nário nas suas comunidades paroquiais.O grupo de São Salvador de Ilhavo construiu o seu mural. Aqui ficam 
alguns recortes:

Paróquia de São Pedro de Nariz Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

Paróquia de São Miguel de Soza Paróquia de São Salvador de Ilhavo

A todos um bom Domingo do Dia Mundial das Missões! - Sempre amigos!, Sempre em Missão! 


