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Domingo
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 1, 18-24

 4º Domingo do Advento

Fano

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

Acolhe

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!

a nova vida
que chega
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Estamos a uma semana da celebração do Natal. No Evangelho de hoje, o anjo anuncia o nasci-
mento de Jesus a José, a quem é pedida a grande missão de ser o pai adoptivo de Jesus. O 
anjo diz-lhe que será ele a dar o nome a Jesus, um nome que significa “Deus salva”. Por isso, 
a missão muito especial de Jesus, é a de “salvar” o povo dos seus pecados. Depois, o evange-
lista diz que Jesus “será chamado Emmanuel”, ou seja, “Deus connosco”, como predito pelo 
profeta Isaías. No menino Jesus-Emmanuel, que Deus dá ao Seu povo, através da virgem-mãe, 
Deus salva a humanidade – caminhando com ela e partilhando as suas alegrias e tristezas, tra-
balhos e preocupações, sempre.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Fazer o retrato de São José
São José, o pai adoptivo de Jesus, foi um homem de fé, que aceitou a missão que Deus lhe con-
fiou de cuidar de Jesus e de Sua mãe. Escreve os atributos ou as qualidades que caracterizaram 
São José.

# IM Oliveirinhas – Porto

Infância Missionária “Notícias”

“No dia 11 de Dezembro tivemos mais um encon-
tro com o tema “A humanidade, obra-prima da 
criação”. Este encontro foi centrado no nasci-
mento de Jesus e na construção de pequenos 
presépios que foram colocados no mural. 

Nas estrelinhas foi escrito “FELIZ NATAL” em 
diversas línguas dos 5 continentes.

No final da sessão foi feita uma oração, junto 
do mural, pela paz no mundo e pelas crianças que 
vivem a guerra e passam por tantas dificuldades. ”
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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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