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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 2, 1-11

2º Domingo Comum

Fano

https://www.opf.pt/infancia/

Senhor transforma a água em vinho
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No início do Seu ministério, Jesus participou numa festa de casamento em Caná, uma aldeia 
próxima de Nazaré, juntamente com Sua mãe e os Seus discípulos. A mãe de Jesus aperce-
be-se de que já não há vinho. O vinho contribui para a festa. É símbolo da alegria: quando as 
pessoas bebem ficam mais descontraídas, mais alegres. Ao transformar a água em vinho, Jesus 
revela-se como sendo o “vinho bom” – o vinho do amor de Deus, que produz a verdadeira 
alegria e que nos leva à festa do encontro com o Pai e com os irmãos. Quando provamos do 
vinho da Palavra e do amor de Jesus sentimos alegria.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Momentos de grande alegria
Jesus quer que vivamos na alegria. Pensa e partilha com os colegas sobre os momentos em 
que sentiste mais alegria.

Infância Missionária
“Notícias”

No dia 2 de Janeiro de 2022, 
festa da Epifania, dia da Infância Missionária, 
a IAM do arciprestado de Vila do Conde/
Póvoa de Varzim, Diocese de Braga, numa 
atitude de “Louvor”, em conjunto com as 
suas comunidades paroquiais fizeram o 
seu compromisso missionário de coração 
aberto, tendo presente o seu sentido de 
fraternidade para com todas as crianças do 
mundo.

#FESTA DA INFÂNCIA MISSSIONÁRIA (IM)
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De Timor, da paróquia de Laleia, os catequistas e agentes da pastoral, através da Irmã Felismina 
Pedro, também nos fizeram chegar os ecos do dia 2 de Janeiro de 2022, festa da Epifania, em 
que celebramos a Infância Missionária. “Daqui do outro lado do mundo, em Timor Leste, vive-
mos as catequeses com as crianças mas no dia da Epifania foi uma festa que a todos alegrou. 
Enviamos as fotos das crianças da paróquia de Laleia. O Povo de Timor marcado pelos 24 anos 
de resistência à opressão Indonésia é um povo 100% católico mas com uma cultura própria. 
(...) É um povo trabalhador que luta pela sua sobrevivência e vai construindo o seu bem-estar. 
Sempre em Missão. Unidos em oração com as crianças da Europa.”  

#FESTA DA EPIFANIA EM TIMOR LESTE


