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LER

COLORIR

Mt 25, 31-46

34º Domingo Comum
22 de Novembro de 2020
CRISTO REI DO UNIVERSO

Os pobres serão o nosso
exame final....

Fano
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REFLECTIR

Sabes o que diz o Evangelho?
Pensa nas pessoas que mais amas. Imagina que alguém lhes bate ou lhes faz mal. É como se te
tivessem batido a ti, não é? Pois algo parecido se passa com Jesus. Jesus vive no nosso coração
e tudo de bom ou de mal que nos façam é como fazer-lho a ele. Deste modo, tudo o que
de bom faças, por mínimo que seja, estás fazendo-o ao próprio Jesus. Hoje celebramos Jesus
como Rei, o Rei do amor e do compromisso solidário que através de nós quer que todas as
pessoas sejam felizes.

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário

O decreto...
Imagina que tu és rei. Que leis é que tu farias para que todos sejam felizes? Escreve numa folha
o decreto que queres dar a alguém que esteja triste ou doente, ou zangado…

Infância Missionária

“Notícias”

# Estrelas Missionárias
O grupo da IM, Estrelas Missioárias, de Pinheiro da Bemposta, diocese do Porto, reuniu no
passado dia 15 de Novembro. Aqui fica a sua
partilha: “Ontem tivemos a nossa primeira reunião zoom, depois de vários meses em que
deixámos de poder estar fisicamente presentes. Não é a mesma coisa mas... foi muito bom!
tivemos uma dinâmica onde mostrámos quais
são os talentos uns dos outros e depois dividimo-nos para debater o evangelho deste
domingo. Os mais novos concluiram que até
temos talentos que os outros reparam em
nós e nós nem nos apercebiamos. Os jovens
exploraram como podemos por os talentos a
render, como podemos começar com pouco,
mas ir conquistando a confiança e desenvolver novos talentos. Por fim juntámo-nos para
partilhar conclusões e para o nosso momento
de oração.”
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