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Lc 4, 26-34

4º Domingo Comum
03 de Fevereiro de 2019

Jesus deseja habitar em todos nós
mas nem sempre é acolhido na sua casa
(que és tu)
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REFLECTIR

Sabes o que diz o Evangelho?
O Evangelho diz-nos que os vizinhos de Jesus mudam depressa a sua posição: de estarem
atentos à sua palavra começam a criticá-lo, a dizer que estava louco, que não sabia o que
dizia… E tentam matá-lo. A história de Jesus passa muitas vezes por momentos violentos,
mas Jesus não se cala, sabe que tem uma missão e que Deus o vai ajudar a cumpri-la.

Compromisso Missionário

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Caminho com Jesus...
É verdade que às vezes podemos sentir-nos como Jesus: ninguém nos faz caso, ou até fazem
troça de nós por sermos missionários. Mas hoje queremos dizer que não temos medo,
nem complexos, nem timidez… e vamos oferecer a todos uma folha onde escrevemos que
Missão é AMOR.

Infância Missionária

Notícias

Testemunho da Celina Machado
animadora do grupo da Infâcia Missionária da dicoese do Porto.
“Com a graça de Deus, está a haver muito interesse na

infância missionária na diocese do porto e, sendo o nosso
o único grupo conhecido por cá, temos tido muitas solicitações para dar testemunho às crianças da catequese de
algumas paróquias vizinhas (Anta, Espinho, Gondomar).
Tenho reunido também com catequistas de outras paróquias que me pedem para falar da infância missionária
e do nosso grupo. Explico o que é a Obra da Infância
Missionária e falo um pouco do que fazemos e remeto
sempre para o site das Obras Pontifícias e para a página
da Infância.”
Grupo da Infância Missionária -Estrelas Missionárias- da
Paróquia de Pinheiro da Bemposta, Diocese do Porto.
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