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LER

COLORIR

Jo 9, 1-41

4º Domingo Quaresma
22 de Março de 2020

A QUARESMA É:
lavar-se na àgua e no amor
							que nos salva...

Siloé

Fano

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

Sabes o que diz o Evangelho?
No evangelho Jesus vê um cego e, sem que este peça nada, curou-o. Imaginas a sua alegria,
a sua surpresa? Jesus é assim: sempre surpreende! E quando o cego, que agora vê, é expulso
do grupo, Jesus preocupa-se por ele. Procura-o e volta a salvá-lo: agora poderá ver a Verdade, é um privilegiado que aceitou Jesus como seu Salvador.

Compromisso Missionário

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

O meu escudo...
Hoje vamos desenhar um escudo de super-herói que cada um pintará como bem entender.
Depois escreve à sua volta todos os “poderes” que achas Deus te deu para ajudar os outros. Como vou ajudar alguém com o “meu escudo de poderes”?

Infância Missionária

Notícias

# Oração do Papa Francisco
em tempo de Coronavírus
Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como
sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a
Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à
dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.
Tu sabes do que precisamos e temos a certeza de que
garantirás, como em Caná da Galiléia, que a alegria e
a celebração possam retornar após este momento de
provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos
com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser.
Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou
sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à
alegria da Ressurreição.
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de
Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem
gloriosa e abençoada. Amém.
11 Março 2020 - Oração a Nª Srª do Divino Amor
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