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IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 6, 39-45

8º Domingo Comum

Fano

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

Felicitar e agradecer? 
ou 

Queixar-te e criticar?

DECIDE
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No Evangelho de hoje, Jesus recorda várias máximas para nos pedir que olhemos para den-
tro de nós, sejamos honestos e autocríticos. Ele diz: “Não há árvore boa que dê mau fruto, 
nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto.” É uma imagem 
sugestiva que serve para falar de nós, e que pode levar-nos a perguntar que tipo de frutos 
produzimos. Esses frutos podem ser vistos no que dizemos e fazemos. Ouvindo o que dize-
mos e vendo como agimos, o que é que os outros pensarão de nós? Achas que têm uma ideia 
correcta de ti, do que sentes e és?

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Quantas vezes elogias os teus colegas?  
Um bom fruto é usar palavras bonitas. Lembras-te de elogiar os teus colegas quando fazem 
algo de bom? Ou tens facilidade em criticar?

Infância Missionária
“Notícias”

#Padroeiros da IAM

Gafanha da Encarnação Santa Joana Princesa

S. Salvador de Ílhavo S. Miguel de Soza

S. Pedro de Nariz

No dia 20 de Fevereiro, a 
Igreja em Portugal celebrou a 
memória litúrgica dos Santos 
Francisco e Jacinta Marto, pa-
droeiros da Infância e Adoles-
cência Missionária (IAM).
Na diocese de Aveiro, este dia 
foi marcado pela celebração 
da Eucaristia (da parte da ma-
nhã); e na parte de tarde, os 
grupos da IAM e suas famílias 

deslocaram-se à paróquia de São Pedro de Nariz, 
para participar num encontro orientado pelas Irmãs 
da Aliança de Santa Maria. 
As crianças e os adolescentes conheceram melhor 
a vida dos dois santos pastorinhos, tanto na pers-
petiva humana como na perspetiva espiritual. Após 
este momento, todos participaram na procissão dos 
pastorinhos e na oração do terço. Rezaram por to-
das as crianças e adolescentes do mundo que so-
frem com a guerra, a fome, a doença, a tristeza e a 
maldade. 
São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós!


