CELEBRAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO DA IAM
DENTRO OU FORA DA MISSA
Com o coração agradecido é que nos reunimos para celebrar os a 5ª Jornada Nacional da
Infância e Adolescência Missionária (IAM, que neste ano de 2017 é celebrada no dia 28 de maio.
Pedimos que essa celebração possa ser preparada com empenho para que juntos possamos louvar a
Deus pelos 174 anos da obra da Infância e Adolescência Missionária.
Sugerimos: Em algum local da igreja, de preferência no presbitério, seja preparado um
ambiente com os símbolos missionário: cartazes da IAM, bandeira da IAM, imagens de São
Francisco Xavier e Santa Teresinha, vela, globo, as cores (destacando a cor azul), figuras de crianças
da Oceania.
Que seja feito um comentário no início da celebração da missa como de costume explicando
o sentido da jornada e haverá a consagração das crianças, podendo complementar com a realidade
local (grupo, Paróquia, diocese).
Que a comunidade seja convidada para celebrar junto esse momento significativo para os
grupos de IAM, para que a obra seja ainda mais conhecida pela comunidade local.
Momento de consagração: Faz-se um breve comentário sobre o sentido da consagração e
sobre a realidade das crianças do continente da Oceania motivando as crianças que irão se consagrar
a comprometer-se em rezar por elas.
As crianças que vão se consagrar aproximam-se do altar e estando todas reunidas reza-se a oração da
IAM.
Oração da IAM: “Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compadecei-vos das pobres crianças que não
vos conhecem. Protegei-as e enviai muitos missionários para que elas vos conheçam, vos amem e
tenham vida em abundância. Amém”!
Terminada a oração, cada criança recebe o lenço e enquanto isso canta-se a música ardor
missionário. (ou outro canto que seja conhecido pela comunidade)
Com velas nas mãos as crianças rezam da seguinte forma: Eu.....membro da IAM nesta
paróquia/diocese e no mundo, venho perante Deus e a esta comunidade de....dizer mais uma vez o
meu sim ao compromisso de anunciar Jesus Cristo a todas as crianças e adolescentes do mundo, sem
distinção. Assumo o compromisso de ser fiel à missão, consagrando a Nossa Senhora meus olhos
para enxergar além das aparências, meus lábios para falar o que Deus quer, meus ouvidos para
escutar sempre a Palavra do Senhor, minhas mãos para continuar estendendo-as aos mais
necessitados, meus pés para seguir Jesus Cristo pobre e meu coração para amar e acolher a todos.
Como vosso filho, zelai, ó Mãe, as crianças e adolescentes da Oceania que estamos rezando por meio
desta 5ª. Jornada Nacional da IAM como tema: IAM DO BRASIL A SERVIÇO DA MISSÃO NA
OCEANIA e o lema “Vocês são meus amigos”. Imploro vossa proteção e amparo sobre todas as
crianças e adolescentes do mundo. Daí a todos o céu, onde esperamos continuar amar-vos para todo o
sempre. Amém!

No momento do ofertório as crianças levam os cofrinhos e colocam no ambiente preparado.
O assessor/comentarista motiva as crianças e adolescentes a entregarem o cofrinho, fruto do
sacrifício, e afirma o compromisso de anualmente durante a celebração da Jornada Nacional da IAM
repetirem o gesto para um continente diferente. Lembra que será destinado para os trabalhos
realizados com crianças e adolescentes pobres dos países da Oceania. Logo em seguida com o canto
de ofertório as crianças, adolescentes e assessores fazem a oferta do cofrinho.
Canto final: Vida Abundante.

