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Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Lc 13, 1-9

 3º Domingo Quaresma

Fano

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

Verbo: Perseverar
Jesus cuida de mim 

e dá-me muitas oportunidades

Ao longo das 5 semanas da Quaresma vamos subir a escada que nos leva a Jesus.
No seu interior encontrarás o verbo para o qual as leituras nos chamam a atenção. 
(vê a atividade completa da quaresma na página 3).

3º Domingo da Quaresma
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

No Evangelho de hoje, temos a parábola da figueira. Um homem tinha uma figueira plantada 
na sua vinha. Apesar de estar num terreno bom, há muito que ela não dava frutos: era inútil e 
até prejudicial, porque as videiras debaixo da sua sombra não produziam. O vinhateiro pede 
ao proprietário mais um ano, para tratar dela e adubá-la, esperando que comece a dar frutos. 
O proprietário representa Deus-Pai; o vinhateiro representa Jesus; e a figueira somos nós. 
Deus espera que nós produzamos frutos (de amor e bondade). Para isso, Jesus cuida de nós 
e alimenta-nos com a Sua Palavra. Mesmo quando falhamos, Ele não desiste de nós! Por isso, 
não podemos desanimar no nosso ideal de sermos “árvores frutíferas”.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Os frutos da minha árvore
Vou desenhar uma árvore – que me represente – e colocar nela os vários frutos bons que 
acho que já produzo.

Infância Missionária
“Notícias”

O Centro Missionário Arquidiocesano de 
Braga (CMAB) vai organizar, no dia 27 de 
Março de 2022, o encontro Arquidiocesano 
da Infância Missionária (IM).

Nesse dia, pretende-se reunir todos os 
grupos da IM,  bem como os animadores e 
pessoas que tenham interesse em conhecer 
melhor esta obra da Infância Missionária e 
implementá-la nas paróquias.

O encontro terá momentos lúdicos, de 
formação, oração e convívio.

Participem!

#Encontro da IM - Braga
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