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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 11, 2-11

 3º Domingo do Advento

Fano

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

Alegra-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!

prepara-te 
para a festa
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Hoje é o Domingo da Alegria. O Natal aproxima-se e Jesus, a fonte da alegria, vai nascer 
para nós. No Evangelho, João Baptista, que já está na prisão, tem dúvidas de que Jesus seja o 
Messias que ele tinha anunciado e manda emissários perguntar-lhe: “És Tu Aquele que há-de 
vir, ou devemos esperar outro?” Jesus responde-lhe com o testemunho da Sua vida como um 
profeta que cura: “Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, 
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada 
aos pobres.” Ele é o verdadeiro Messias: Aquele que vem para aliviar o sofrimento do Seu 
povo, curar as suas feridas e dar esperança aos pobres. Ao apresentar-Se assim, Jesus diz aos 
Seus seguidores o que devem fazer para abrir os caminhos do Reino de Deus.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Dar um pouco de alegria aos outros
Como família que somos, todos precisamos uns dos outros. Precisamos de receber e de dar 
amor. Para sermos como Jesus, hoje vamos estar mais atentos a quem está doente, a quem está 
a sofrer e levar-lhes um pouco de consolação e alegria: um bombom, um bolinho, um abraço…

# Estrelas Missionárias - Porto

Infância Missionária “Notícias”

“Neste segundo domingo do advento, fomos convi-
dados a preparar a vinda de Jesus, através da con-
versão. Converter-se é mudar e crescer no amor! O 
que é que precisamos mudar nas nossas vidas para 
crescermos e acolhermos Jesus que vem ao nosso 
encontro? Como Maria, a Mãe de Jesus, “tecemos” 
a nossa vida, o melhor possível, para acolhermos 
Jesus. Pedimos a Maria que nos ajude a acolhê-l’O 
rezando mais tempo e sendo generosos no que de-
positamos no mealheiro missionário para ajudar as 
crianças mais pobres.”
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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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