
Infância Missionária  (www.opf.pt/infancia)     1

Domingo 
IM MISSÃO  

1 2 3 LER

21 3 COLORIR

Jo 8, 1-11

 5º Domingo Quaresma

Fano

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

Verbo: Voltar
Jesus acolhe-me e perdoa-me sempre

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).

5º Domingo da Quaresma
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Jesus não condena os pecadores, mas os seus pecados, porque Ele sabe que o pecado é um 
mal que destrói a vida daqueles que o cometem. Ele distingue entre pecador e pecado, entre a 
pessoa e os seus erros (como o pai da Parábola do Filho Pródigo, que meditámos no Domingo 
passado, não confunde o filho com os seus erros). Todos nós pecamos, mas somos muito mais 
do que os nossos pecados! O que é importante é que sejamos capazes de os reconhecer e 
pedir perdão por eles; e depois sejamos misericordiosos uns com os outros. No tempo de 
Jesus, os grandes pecadores podiam ser apedrejados. Nós não atiramos pedras, mas por vezes, 
difamamos, espalhamos mexericos, cortamos relações e ostracizamos. Se queremos ajudar os 
outros, precisamos de recordar que só o podemos fazer através do amor e da misericórdia, 
como Jesus.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Vamos agradecer a Deus por nos perdoar
Vamos escrever os nossos pecados num papelinho, que depois vamos colocar num vaso e 
queimar, agradecendo a Deus por nos querer bem, perdoar e ajudar a crescer. 

Infância Missionária
“Notícias”

O Centro Missionário Arquidiocesano de Braga (CMAB) organizou, 
no dia 27 de Março de 2022, o encontro Arquidiocesano da Infância 
Missionária. Aqui ficam alguns recortes deste encontro alegre e ani-
mado.

# IM Braga
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