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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 3, 1-12

 2º Domingo do Advento

Fano

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

Converte-te

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!

é necessário mudar 
algumas coisas!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Ouvimos as palavras de dois profetas: Isaías (na 1ª leitura) e João Baptista (no Evangelho). 
Ambos pediram aos seus contemporâneos que se preparassem para a vinda de Jesus, pela 
conversão. A sua mensagem é também para nós. Por isso a pergunta que nos devemos pôr 
é esta: o que é que precisamos de mudar nas nossas vidas para crescermos e acolhermos 
Jesus que vem ao nosso encontro? Descobrimo-lo na oração. A conversão, ou seja, abando-
nar maneiras de pensar que não nos ajudam e hábitos maus, é uma caminhada que nos leva 
a uma maior simplicidade, confiança em Deus e comunhão com os outros. É uma caminhada 
exigente, mas em que podemos contar com a ajuda de Jesus, e que nos leva a experimentar 
a alegria e a felicidade.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Já preparámos os nossos mealheiros?
A mãe de Jesus foi aquela que soube acolher Jesus na sua vida. Hoje, vou pedir-lhe que me ajude 
a acolhê-lO rezando mais tempo e sendo generoso no que ponho no meu Mealheiro Missio-
nário, para partilhar com as crianças mais pobres.

# IAM de Vila Real e Aveiro

Infância Missionária “Notícias”
Os grupos da IAM das dioceses de Vila 
Real e de Aveiro encontraram-se para 
realizar o encontro 1 – sessões 1ª e 2ª. 
São elas: a paróquia de S.Tiago Mon-
drões (Vila Real) e as paróquias de São 
Salvador de Ílhavo, Gafanha da Encar-
nação, São Miguel de Soza, Santa Joana 
Princesa, Nossa Senhora de Fátima e 
São Pedro de Nariz (Aveiro). Aqui fica 
a partilha:
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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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