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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 9, 1-41

 4º 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 4).
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No Seu caminho para Jerusalém, Jesus encontrou um cego de nascença. Sem que Lhe peçam 
ajuda, Jesus faz lodo com a Sua saliva e aplica-o nos olhos do cego. Depois, manda-o lavar-se 
na piscina de Siloé, que ficava a mais de meia-hora de caminho dali. Isto significa que a cura 
requer a cooperação do cego. Só então ele ficou a ver. O que acontece é, claramente, mais do 
que uma cura física. O evangelista conta o caminho interior de um homem às escuras, que 
encontrou em Jesus a Luz e recebeu mais do que a vista: recebeu a coragem para enfrentar 
as autoridades, a fé, uma nova forma de ver a vida, e de um simples pedinte tornou-se uma 
testemunha de Jesus.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
A fé em Jesus é uma luz que ajuda a ver
• O texto é muito bonito e pode ser dramatizado.
• Para reflexão: além da cegueira física conheces outros tipos de cegueira? Nós vemos, não 
somos cegos. Mas será que vemos tudo o deveríamos ver ou há aspectos da realidade que nos 
escapam e não percebemos? 
• Neste Domingo, Dia do Pai, vamos agradecer a Deus pelo nosso pai, rezando um Pai-Nosso.

Infância Missionária “Notícias”
# Estrelas Missionárias – Porto

Na nossa reunião, foi com muita alegria que aco-
lhemos mais um elemento, a Marta, que veio às 
Estrelas pela primeira vez. Depois meditámos so-
bre as tentações que Jesus sofreu no deserto e ao 
longo de toda a Sua vida. 

# Encontro Interdiocesano IAM – Braga
No dia 25 de Abril de 2023, realizar-se-à o En-
contro Interdiocesano da IAM, no Centro Pasto-
ral Arquidiocesano, em Braga, entre as 9h30 e as 
16h00. Estão todos convidados!Mais informações 
contactar: 927 829 362 ou centromissionario@
arquidiocese-braga.pt

No dia 24 de Março de 2023, às 21h00, haverá um encontro 
formativo de animadores da IAM, e outras pessoas que gosta-
riam de iniciar esta actividade nas suas paróquias e/ou nos seus 
grupos de catequese. Este encontro contará com a presença 
do diretor diocesano das OMP Braga, Pe. Jorge Vilaça, e com a 
Sandra Cavalcanti, animadora da Infância Missionária das OMP 
Brasil, que fará uma partilha sobre as actividades que podere-
mos fazer com as nossas crianças e jovens da IAM. Mais infor-
mações contactar: 927 829 362 ou por email para o CMAB: 
centromissionario@arquidiocese-braga.pt

# Encontro Formativo para animadores IAM
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No dia 11 de Março de 2023, realizaram-se as Jornadas Diocesanas da IAM e famílias missionárias da Diocese 
de Aveiro, na paróquia de Valmaior, vigararia de Albergaria-a-velha.  A Cruz e o Icon de Maria, símbolos da 
JMJ, serviram de cenário à oração. O evangelho daVisitação serviu de mote para refletir sobre o acolhimento 
e encontro das JMJ. De seguida, o Francisco Power usou o ilusionismo como forma de evangelização. E no 
final as crianças passaram aos escuteiros os símbolos da JMJ, que foram entregues à paróquia vizinha.  Após o 
almoço partilhado, a tarde foi marcada pela animação, com música e jogos, dando espaço a todas as crianças 
e famílias missionárias para conviverem e se conhecerem melhor. 

#Jornadas Diocesanas –  Valmaior, Aveiro
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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)


