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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 19, 1-10

31º Domingo Comum

Fano

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

É urgente converter o coração!

Zaqueu, desce depressa!
Ele desceu imediatamente e acolheu Jesus, cheio de alegria.
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho conta o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era o principal cobrador de 
impostos da cidade de Jericó, onde havia cidadãos muito abastados. Colaborava com os Ro-
manos e por isso era considerado um traidor e desprezado. Era um “homem rico”, mas não 
era feliz. Por isso queria ver Jesus: corre, antecipando-se à multidão e sobe a uma árvore como 
uma criança. Jesus vê-o, chama-o pelo nome, e depois instala-se em sua casa, não fazendo caso 
ao que as pessoas podiam dizer. O gesto de Jesus é percebido como um gesto de confiança, de 
amor, que leva Zaqueu a mudar de atitude e a tornar-se mais justo e honesto. Ser missionário 
é não ligar a preconceitos e ir ao encontro dos outros, como Jesus, mesmo que sejam pouco 
simpáticos e não sejam bem vistos. Quem sabe se através do nosso amor eles não mudarão 
a sua atitude?!

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Olhar com ternura é o princípio da missão

Hoje, vou procurar falar com alguém com quem já não falo há muito tempo. Se possível, vou 
pedir desculpa a alguém que magoei. E quero olhar com ternura para todos os que encon-
trar… como fez Jesus.

Infância Missionária “Notícias”
# Dia Mundial das Missões 2022 - IAM

Grupo de IM (5º ano) da paróquia de Sequeira,  arquidiocese de Braga, pintam o “Domingo IM Missão”.

Paróquia de São Pedro de Nariz Nossa Senhora de Fátima

Gafanha da EncarnaçãoParóquia de São Salvador de Ilhavo

Diversos grupos da IAM, da diocese de Aveiro, no Domingo do Dia Mundial das Missões 2022, tiveram o seu 
primeiro encontro do grupo da Infância e Adolescência Missionária. Em S. Pedro de Nariz até houve consa-
gração de 5 novos membros. 

Sequeira, Braga


