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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 4, 21-30

4º Domingo Comum

Fano

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

O povo não entende porque é que o 
filho do carpinteiro lhes oferece uma 

escada para chegar ao céu! 
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Jesus apresentou-Se na Sua terra natal e causou boa impressão. Depois, porém, os Seus con-
terrâneos voltaram-se contra Ele. O que terá acontecido que justificasse essa atitude descon-
certante? A razão mais plausível é que sentiram que, como Messias, Jesus lhes devia dar uma 
atenção especial e deveriam ser os primeiros beneficiários do Seu poder. Dando o exemplo 
do que os profetas Elias e Eliseu tinham feito, Jesus fá-los sentir que a salvação não é exclusiva 
dos judeus, mas é para todos, porque o amor de Deus é sem limites. Mas cada um deve fazer 
o que está ao seu alcance para colaborar com Deus e chegar ao céu.  

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Amigo de todos
Não gostamos de todos os colegas e nem todos gostam de nós. Mas isso não é razão para 
odiá-los ou considerá-los inimigos. Vamos escrever numa folha: QUERO SER AMIGO/A DE 
TODOS!

Infância Missionária
“Notícias”

O grupo Estrelas Missionárias da paróquia de Pi-
nheiro da Bemposta, diocese do Porto reuniu no  
domingo 16 de Janeiro e deixou-nos um pequeno 
testemunho:
“Fazei tudo o que Ele vos disser”... e o que é que 
Ele diz? Diz para sermos felizes, até com as coisas 
simples da vida. Foi assim nas Bodas de Caná, onde 
o milagre veio mesmo a calhar! 
Hoje tivemos a estreia do novo podcast ‘Conver-
sas de Jesus’, onde, nas diversas rubricas, debate-
mos se, afinal, ser cristão nos faz mais felizes ou 
não. 
Por fim, cantámos os parabéns ao Pedro e ainda 
tivemos o resultado das janeiras, cujos donativos  
chegaram aos 133€. Este dinheiro irá ser enviado 
às OMP para ajudar crianças refugiadas da Europa.  
Afinal, vale a pena seguir Jesus!”

#ESTRELAS MISSIONÁRIAS (IM)
Pinheiro da Bemposta, Porto


