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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 23, 35-43

34º Domingo Comum

Fano

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

Cristo Rei do Universo!

Cristo Rei do Universo
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

A realeza de Jesus, que hoje celebramos, é muito diferente da dos humanos, sejam eles reis/ 
rainhas, presidentes, governadores e quantos têm autoridade sobre os outros. Frequentemen-
te buscam o poder, o prestígio e o dinheiro que lhe estão associados, não para servir, mas para 
serem servidos e desfrutarem das regalias do cargo que ocupam. O relato da crucificação, que 
lemos no Evangelho, lembra-nos que o Reino de Jesus não é um reino de glória e poder, mas 
de serviço, amor e doação completa para salvar os seres humanos do mal, do pecado e da 
morte. O trono de Jesus é a Cruz, um trono muito diferente dos tronos de luxo! O trono da 
Cruz, símbolo do Amor de Jesus, começa no trono simples do presépio, que contemplaremos 
no Natal. Sigamos o exemplo de doação total de Jesus!

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Fazer um mundo melhor
Se Cristo fosse, de facto, o rei do mundo, em vez dos nossos governantes, o que é que seria 
diferente? Dá exemplos do que achas que iria melhorar! O que é que tu podes fazer por isso?

Infância Missionária “Notícias”
# Mural — IAM “Baguinhos Missionários”

A  Ana Maria Costa do grupo Baguinhos Missionários, da paróquia de S. Tiago Mondrões, Diocese de Vila Real, 
enviou-nos o mural que os meninos da IM construiram no Dia Mundial das Missões.

A Patrícia Pires Bernardo, da 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Encarnação, Mirandela, Dioce-
se de Bragança, escreveu-nos 
para nos dizer que ao longo 
do ano, os meninos da cate-
quese, fazem sempre as activi-
dades  propostas pela IM com 
os nossos materiais e parti-
lham da mesma alegria e entu-
siasmo. Aqui fica o seu sorriso.

# Crianças da Catequese - Mirandela


