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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 20, 27-38

32º Domingo Comum

Fano

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

Para Deus todos estão vivos!



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

31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Esta semana, celebrámos a Festa de Todos os Santos e a Festa dos Fiéis Defuntos. Alguns de 
nós até foram ao cemitério rezar pelas pessoas da família já falecidas. Hoje continuamos a 
reflectir no que será a vida depois da morte. No Evangelho, os saduceus, um grupo religioso 
que não acreditava na ressurreição, tenta passar uma rasteira a Jesus, apresentando-lhe um 
caso que parecia complicado de resolver. Jesus aproveita a oportunidade para lhes explicar 
que depois da morte, a vida é muito diferente: seremos como anjos, ou seja, seremos seres 
espirituais e viveremos com Deus para sempre. Mas não podemos imaginá-la, aliás como uma 
criança no ventre da mãe não consegue imaginar o que é a vida depois de nascer.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Caminhar para o céu

Chegamos ao céu, onde viveremos em comunhão plena com Deus, através do bem que faze-
mos. Por isso, hoje vou ajudar alguém e levar um sorriso a quem encontrar.  

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

O grupo “Estrelas Missionárias”, da paróquia de Pinheiro da 
Bemposta, Diocese do Porto, reuniniu-se em vigília, para res-
ponder ao convite do Papa Francisco sobre as três expres-
sões-chave que resumem os três alicerces da vida e da missão 
dos discípulos: “Sereis minhas testemunhas”, “Até aos confins 
do mundo” e “Recebereis a força do Espírito Santo”. 

Além da presença do Sr. Padre Amaro, que presidiu à Vigília, 
pudemos ainda contar com a ajuda dos catequizandos do 9º 
ano. Muito obrigada a todos os que vieram rezar connosco!

Como deseja o Papa Francisco, “oxalá todos nós sejamos 
na Igreja, o que já somos em virtude do baptismo: profetas, 
testemunhas, missionários do Senhor!”

O grupo da Infância Missionária da paróquia de Castro Marim, 
Diocese do Algarve, reuniu-se para, em conjunto com as crianças 
da catequese, rezarem o terço missionário.

# Terço Missionário


