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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 4, 12-23

3º Domingo Comum

Fano

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

Embarca no projecto de Jesus
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Após a prisão de João Baptista, Jesus começou o Seu ministério público de ensino, pregação e cura 
na Galileia. De Nazaré, onde costumava viver, muda-Se para Cafarnaum, uma aldeia de pescadores e 
agricultores, junto ao Lago de Genesaret. A Galileia era habitada por israelitas que tinham nascido 
do cruzamento de diferentes povos e, por isso, eram considerados meios-pagãos: ignorantes da lei e 
pouco observantes das suas disposições. Deste modo, “o povo que vivia nas trevas viu uma grande 
luz”, diz o evangelista. Jesus chamou os Seus primeiros discípulos, que deixaram tudo para O seguir e 
ajudá-l’O a anunciar a todos a Boa Nova, ou seja, uma palavra de esperança, que assegura que o amor 
de Deus é mais forte do que o mal humano, e a curar os doentes. Esta é também a nossa missão.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
A Bíblia revela-nos Jesus

Vamos pegar numa Bíblia, encontrar o texto do Evangelho de hoje e lê-lo. Se não conhecemos a Bí-
blia, não conhecemos Jesus; e nunca nos conheceremos bem a nós próprios porque, na Sua Palavra, 
Deus revela-nos quem somos verdadeiramente.

Infância Missionária “Notícias”

No dia 17 de Janeiro de 2023, o 3° ano de catequese 
construiu os puzzles sobre a diversidade dos povos e 
concluiu que somos todos diferentes mas Deus ama a 
todos e quer que todos sejam felizes. 

As crianças do 3° ano também querem que todas as 
crianças sejam felizes por isso trouxeram os seus mea-
lheiros para ajudar as outras crianças. 
Os mealheiros continham 126,82€. 

Muito obrigada pela vossa generosidade!

#Estrelas Missionárias – IAM Porto
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#Sequeira – IAM Braga

#Festa da Epifania, Oliveirinhas – IAM Porto
Continuam a chegar-nos imagens da Festa da Epifania, Festa da Infância Missionária. Desta vez é o grupo da 
IAM OLIVEIRINHAS, da diocese do Porto, que participou na eucaristia com a entrega dos mealheiros e com a 
consagração das crianças e adolescentes. No final realizaram um almoço convivio com a participação dos pais.

O grupo da IAM de Sequeira, Diocese de Braga 
começou a sua caminhada com uma formação no 
íncio de Janeiro de 2023. 


