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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 5, 1-12

4º Domingo Comum

Fano

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

Muda de rumo
para virar o mundo

Bem-aventuranças
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

A Basílica das Bem-aventuranças, construída onde, segundo a tradição Jesus proclamou as Bem-aven-
turanças, é octogonal e tem oito portas, que simbolizam as oito portas para entrar no Reino 
de Deus. Cada uma corresponde a uma bem-aventurança. A bem-aventurança mais importante é 
a primeira, que diz: “Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos 
Céus.” Os pobres em espírito são os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e os que so-
frem perseguição por causa da justiça. São bem-aventurados porque, devido à sua situação, Deus se 
aproxima deles para lhes dar a felicidade do Seu reino. Os pobres em espírito são também os humil-
des, os misericordiosos, os puros de coração e os que promovem a paz, porque podem contar com a 
salvação de Deus. Jesus é o grande Bem-aventurado e também o somos nós quando confiamos n’Ele.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
As Bem-aventuranças dão alegria.
Vamos escrever as Bem-aventuranças numa folha de papel, procurar memorizá-las e perceber que é 
um ensinamento que soa estranho, mas dá alegria a quem o segue.

Infância Missionária “Notícias”

Da paróquia de Escariz, Diocese do Porto, recebemos a seguinte notícia: "Estamos a mo-
tivar para a Infância Missionária com uma catequese mensal dedicada ao tema da IM, para 
incutir nas crianças o espírito missionário. Hoje, foi bonito vê-los a descobrir que elas pró-
prias são missionárias e que, apesar de o mundo ser muito diverso, todos somos iguais."

#Escariz – IAM Porto



Infância Missionária  (www.opf.pt/infancia)     3

#Domingo da Palavra, Estrelas Missionárias – IAM Porto
No Domingo da Palavra, construímos os puzzles da diversidade e concluímos que somos todos diferentes, 
mas também somos todos iguais e todos amados por Deus, com a mesma intensidade.  Como vimos no 
Evangelho de hoje, Jesus chamou os primeiros discípulos para O ajudarem a anunciar a todos esta Boa Notí-
cia. Este convite é feito hoje a cada um de nós, o convite à missão de anunciar a todos que o amor de Deus 
é mais forte que o mal humano. Hoje tivemos a alegria de acolher dois novos elementos no grupo, a Luana 
e a Matilde, catequisandas do 3° ano, que aceitaram o convite feito e vieram conhecer as Estrelas. Cantámos 
também os parabéns à Clarinha que nos presenteou com um bolo delicioso.

Gafanha da Encarnação

#Encontro grupo – IAM Aveiro
Os grupos da IAM das paróquias da Gafanha da Encarnação, São Salvador de Ilhavo, São Pedro de Nariz e 
Nossa Senhora de Fátima, da diocese de Aveiro, realizaram o encontro dois, da primeira sessão, no Domingo 
da Palavra.  Aqui ficam os seus trabalhos:

São Salvador de Ilhavo

São Pedro de Nariz Nossa Senhora de Fátima


