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Lc 21, 5-19

33º Domingo Comum

Fano

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

Uma Igreja que protege os pobres

Dia Mundial dos Pobres
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Vivemos em tempos incertos e perigosos, sobretudo por causa da invasão da Ucrânia. Em 
tempos como estes, de crise e medo, é natural que surjam mais “falsos profetas”, políticos e 
religiosos. No evangelho de hoje, Jesus apela à nossa atenção e sabedoria. Ele pede-nos para 
não nos deixarmos enganar, dando crédito a falsas promessas. De facto, somos enganados 
de várias maneiras: quando confundimos a aparência com a beleza, o mais fácil com o que 
me convém, o que é mais atraente com o que é importante. Por fim, Jesus convida-nos a ter 
confiança no meio das dificuldades, pois elas são uma boa ocasião para dar testemunho d’Ele. 
Não devemos ter medo: Ele está sempre connosco e assiste-nos quando as coisas estão feias.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Solidariedade com os mais pobres
Hoje, celebramos o Dia Mundial dos Pobres. A Igreja sempre se preocupou com os pobres, 
a exemplo de Jesus, que “sendo rico, Se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a Sua 
pobreza” (cf. 2 Cor 8, 9). Se tivermos oportunidade, vamos partilhar um pouco do que temos 
com quem nada têm.

Infância Missionária “Notícias”
# Mural — IAM “Oliveirinhas”

A Helena Santos do grupo “Oliveirinhas” da paróquia de Oliveira de Azemeis, Diocese 
do Porto, enviou-nos a seguinte mensagem:

“No passado domingo, dia 6 de Novembro 2022, realizou-se mais um encontro do 
grupo da infância e adolescência missionária. O tema deste mês: “Muitas espécies de 
animais,  aves e peixes”.

Iniciámos o encontro com a oração de S. Francisco de Assis, “O cântico das criaturas”. 
De seguida fizemos um jogo de acolhimento e passámos um vídeo de reflexão biblica. 

Houve também a integração de mais uma criança no nosso grupo. Depois do lanche 
,fizemos diversos animais em origami, com os quais decorámos o nosso mural.”

A Celina Machado do grupo Estrelas Missionárias, da Paróquia de S. Paio de Pinheiro 
da Bemposta, Diocese do Porto, também nos escreveu dizendo:

“A proposta da IAM para este ano é construir um “mural”, num local visível, onde 
colocamos o que vamos fazendo ao longo do ano, dando a conhecer a nossa missão 
à comunidade.

A proposta foi feita e nós aceitámos o desafio! O nosso “mural” já está visível à co-
munidade numa das paredes do baptistério, ao fundo da igreja. Nele afixamos os nos-
sos boletins e a data da próxima reunião. Deixámos ainda boletins para quem quiser 
levar e velas com o convite para rezar uma Avé Maria por dia por todas as crianças.

Convidamos os grupos da catequeses a irem visitar a “nossa casa” e a fazerem ali 
o seu momento de oração. E hoje foi lá que começámos o nosso encontro com a 
oração da Avé Maria.

Obrigada a todos os que ajudaram e à Aida que forneceu os tijolos!”

# Mural — IAM Estrelas Missionárias 


