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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 4, 5-42

 3º Domingo da Quaresma

Fano

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

Ao longo das 
5 semanas da 
Quaresma 
iremos procurar 
o Tesouro de 
Jesus.
A CRUZ assinala 
o tesouro. Na 
CRUZ está o 
mistério de Jesus. 
(vê a actividade 
completa da 
Quaresma na 
página 3).
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

O Evangelho fala de uma viagem missionária de Jesus em terras da Samaria. Jesus estava 
a caminho de Jerusalém e decide passar por aquela região, considerada uma terra de infiéis, 
porque muitos eram descendentes de colonos estrangeiros (Babilónios e Medos), que os 
tinham oprimido no passado. Cansado, Jesus senta-se junto dum poço e “mete-se” com uma 
mulher samaritana que vem buscar água. Pouco a pouco, revela-se-lhe como a água viva 
que pode saciar a sua sede – um símbolo do Espírito Santo –, como o pão da vida, que 
pode saciar a sua fome, e como o verdadeiro esposo que a mulher não tem. Depois 
de encontrar Jesus, a samaritana torna-se missionária da sua gente. Deixa a bilha que trazia, 
porque agora tem a água viva e inesgotável de Jesus.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!Compromisso Missionário

Só Deus mata verdadeiramente a nossa sede
Num copo (de vidro ou plástico) vamos colocar, em papelinhos de várias cores, o nome 
das pessoas que nos ajudam: pais, colegas, professores, catequistas, animadores, familiares… 
Agradecemos a Deus por elas. Por fim, colocamos dentro do copo um papelinho maior onde 
vamos escrever DEUS, porque Ele é aquele que é capaz de saciar toda a nossa sede. 

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 18 Fevereiro, o grupo IAM “Oliveirinhas” reu-
niu-se no Santuário da Nossa Senhora de La Salette em 
Oliveira de Azeméis, para comemorar o dia dos pasto-
rinhos. Iniciámos com a adoração ao Santíssimo, depois 
rezámos o terço e por fim fizemos o encontro mensal 
no parque das merendas, com lanche partilhado, em que 
se comeram iguarias dos cinco continentes. Aproveitan-
do a época de Carnaval, alguns elementos vestiram rou-
pas alusivas a outras culturas.

#IAM –  “Oliveirinhas” # S. Joana Princesa e S. Pedro Nariz

Os grupos da IAM das paróquias de Santa Joa-
na Princesa e de São Pedro de Nariz, diocese de 
Aveiro realizaram o encontro 2 - 2a sessão.  

# Jornadas Diocesanas da IAM – Aveiro
No dia 11 de Março de 2023, realizar-se-ão as 
Jornadas Diocesanas da IAM, na paróquia de Vale 
Maior,Albergari-a-Velha. Estão todos convidados!
Mais informações contactar: 918 287 179
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Quaresma
Itinerário de busca
do Tesouro de Jesus

Começámos a aventura da Quaresma. 
Caminharemos ao longo de 40 dias para encontrar 
o tesouro de Jesus. 
Percorreremos desertos, subiremos montanhas, 
visitaremos oásis, a grande cidade de Jerusalém e a 
pequena Betânia.... para chegar à CRUZ.
A CRUZ é o lugar do tesouro. 
Na CRUZ está o mistério de Jesus. 
Depois de caminharmos até à CRUZ,
reflectiremos nela 
e através dela encontraremos
a Jesus Resuscitado, Caminho, Verdade e Vida!

PALAVRA - ÁGUA - LUZ - VIDA
(símbolos que encontraremos no caminho quaresmal 

e que também estão presentes na vigília pascal)


