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Jo 15, 1-8

5º Domingo de Páscoa
2 de Maio de 2021

Une-te à videira verdadeira!

Fano

Infância Missionária (www.opf.pt/infancia)

1

1

2

3

REFLECTIR

Sabes o que diz o Evangelho?
O evangelho faz uma bela comparação da videira. Para dar bom fruto fala de podar, estar unidos, voltar a começar… Deus quer que estejamos próximos d’Ele (agarrados a Ele como as
uvas à videira), sendo diferentes, cada um com o seu estilo próprio… Mas todos querendo
dar o melhor sabor de si mesmo, não é?

Compromisso Missionário

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Diamante...
Desenha um diamante. Pinta-o à tua maneira e ao teu gosto. Desenha também uma caixinha
onde depois colocarás o teu diamante. Escreves num cartãozinho uma frase “Mãe tu és o diamante mais precioso para mim”… ou outra ao teu gosto e à tua escolha. Depois ofereces o
teu presente à mãe, neste dia da Mãe.

Infância Missionária

“Notícias”
#ORAÇÃO PELA MÃE

#IM - Estrelas Missionárias - Liberdade

Pai,Vós, sendo Deus, quisestes mostrar
entre nós a Vossa face materna…
Por isso, criastes as mães!
Peço-Vos pela minha mãe, [Nome],
que é sinal visível do Vosso amor entre nós.
Multiplicai os dias dela no nosso meio!
No dia do Bom Pastor e dia em que celebrámos o 25 de
Abril, as Estrelas Missionárias, de Pinheiro da Bemposta, diocese do Porto, aproveitaram para se reunir, rezar e meditar
sobre o valor da Liberdade.

Permanecei com ela quando sorri e quando chora,
quando trabalha e quando reza, ao longo do dia e todas
as noites!
Que a Vossa bênção cubra de luz
a vida da minha mãe, para que,
inundada por Vós, ela seja sempre mais
Vossa presença na minha vida. Amém!
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