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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 24, 37-44

 1º Domingo do Advento

Fano

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

Desperta

Ao longo das 4 semanas do Advento vamos ajudar Maria, a Mãe de Jesus, 
a ‘tecer’ a nossa vida, o melhor possível, para acolhermos Jesus no Natal.
(Actividade completa na página 3 e 4).

ADVENTO 
é viver a

  Esperança!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Hoje começamos o Advento, um tempo de preparação para a grande festa do nascimento de 
Jesus. Ao longo de quatro semanas vamos preparar o nosso presépio interior, como fez 
a Mãe de Jesus. Esta semana somos convidados a estar despertos, vigilantes, de modo a 
percebermos a presença de Deus na nossa vida e a centrarmos a nossa atenção naquilo que 
é realmente importante. As ruas já estão engalanadas e os Centros Comerciais já começaram 
a vender presentes. Tudo isso é bonito, mas não nos podemos esquecer de que a verdadeira 
alegria não nos vem de coisas externas, mas vem de dentro, da nossa comunhão com Jesus e 
com os outros. Por isso, vamos fazer um esforço por rezar um pouco mais e procurar sentir 
a Sua presença em nós.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Os Mealheiros mostram o quão grande é o nosso coração
Vamos preparar cuidadosamente os nossos Mealheiros Missionários – pintá-los, recortá-los e 
montá-los – para neles depositarmos o fruto das nossas pequenas renúncias, dos nossos pe-
quenos actos de amor. Ao ver a nossa generosidade, Jesus vai ficar deveras contente connosco!

Celina Machado do grupo Estrelas Missionárias, es-
creveu-nos dizendo: “No nosso encontro de Domin-
go fomos convidados a refletir sobre a realeza de Jesus. 

O Reino de Jesus não é um reino de glória e po-
der mas de serviço, amor e doação. O trono de Jesus é 
a Cruz, um trono muito diferente dos tronos de luxo!  

Fomos convidados a escolher animais para entrar na 
arca de Noé para a construção deste Reino e a apre-
sentar razões para a sua permanência na arca. Fize-
mos animais de origami que afixamos no nosso mural. 

Todos somos precisos e todos temos dons 
para colocar ao serviço dos outros e contri-
buir para a construção do Reino onde Cristo é rei.  

A nossa Casa é 
lugar de fazer o 
bem colocando ao 
serviço dos outros 
os nossos dons. 

Faz uma lista 
de todos os dons 
que tens e afixa 
num local visível.”

#Reunião - IM Estrelas Missionárias

Infância Missionária “Notícias”

A  Assunção Sequeira do grupo “Os Mimos 
de Jesus”, da paróquia de São Cristóvão de 
Parada de Cunhos, Diocese de Vila Real, escre-
veu-nos dizendo que no encontro mensal de 
Novembro o grupo deeu início aos alicerces 
para a construção da casa.

#Alicerces - “Os Mimos de Jesus”
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ADVENTO de 2022

Na página 4 disponibilizamos a imagem da caminhada do Advento que podes imprimir, cortar e colorir.
Boa caminhada do Advento!
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