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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Mt 2, 1-12

Epifania do Senhor

Fano

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

O povo que caminhava nas trevas 
recebeu uma grande luz!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho fala da vinda de “uns Magos vindos do Oriente” para adorar o rei dos judeus que 
acabava de nascer. Os magos representam todos os povos do mundo convidados a 
acolher Jesus. Eles estavam habituados a olhar para o céu e, por isso, viram a estrela; e de-
pois tiveram a coragem de sair da sua zona de conforto e partir em busca do recém-nascido 
Jesus. Deus revela-se a todos, mas apenas aqueles que estão atentos, e que O buscam, O en-
contram. Os magos representam todos nós que viemos ao encontro de Jesus. Como 
Herodes e a sua gente, podíamos simplesmente ter ignorado o facto do Seu nascimento, 
como outros, e ter ficado em casa, de pijama, a cultivar a preguiça! Mas não: nós deixámo-nos 
guiar pela estrela da fé e viemos para continuar a celebrar o Natal. Viemos porque sabemos 
que só Jesus nos pode encher de alegria e felicidade.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
O que podemos oferecer a Jesus?
Podemos ir diante do Presépio e oferecer a Jesus o nosso louvor e acção de graças pela sua 
amizade; mas também a nossa disponibilidade para colaborar com Ele e ajudar os outros a 
encontrá-l’O e a desfrutar da Sua comunhão.

Infância Missionária
“Notícias”

Os Baguinhos Missionários da paróquia de 
São Tiago Mondrões, diocese de Vila Real 
construiram o presépio junto dos alicerces 
da casa e fizeram umas bolachas para parti-
lhar num convívio com os pais.

#PRESÉPIOS DE NATAL (IAM - Vila Rela e Porto)

As Estrelas Missionárias construiram o pre-
sépio e levaram para casa uma estrela com a 
frase “Jesus nasce para todos” para se lem-
brarem que, através do menino Jesus, Deus 
salva toda a humanidade, caminhando com 
ela e partilhando as suas alegrias e tristezas.


