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Brasília, 19 de maio  de 2017 
 

A OBRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA 
NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DAS ESCOLAS CATÓLICAS NO BRASIL 

 
A infância, hoje em dia, deve ser destinatária de uma ação prioritária da Igreja, da família e das instituições do Estado, tanto 

pelas possibilidades que oferece como pela vulnerabilidade a que se encontra exposta (DAp. 438). 
 

Nossa saudação missionária aos assessores/as, responsáveis pela IAM na Escola  
 

Tendo em vista a crescente necessidade, que vem surgindo, de um melhor e maior acompanhamento 
da Obra da Infância e Adolescência Missionária/IAM presente nos espaços educativos das Escolas Católicas 
no Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias/POM iniciam, este semestre, um diagnóstico, por meio de uma 
pesquisa, de como se dá esta Pontifícia Obra na escola.  

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender melhor a atuação desta Obra Pontifícia no campo da 
educação e as especificidades que apresenta, considerando o Projeto Político Pedagógico de cada escola, o 
carisma e a missão das Congregações mantenedoras destas Unidades Educativas. E acontece no período de 
19/05 a 30/06.  

Neste sentido, viemos, por meio desta, convidá-lo/lá a colaborar conosco com o primeiro passo deste 
trabalho. Precisamos que você gaste alguns minutos do seu tempo respondendo uma pesquisa eletrônica, por 
meio de um formulário Google Docs, que está no link http://migre.me/wDLJB .Basta copiar o link na barra do 
seu navegar de internet e iniciar as respostas. Sua colaboração é de suma importância, pois quem realmente 
conhece a realidade da IAM na escola é você. 

Tal diagnóstico possibilitará um plano de ação que visa acompanhar a IAM nas escolas, em 
consonância com a Igreja, por meio de um acompanhamento mais efetivo e uma possível sistematização que 
atenda as especificidades apresentadas no que se refere a IAM na ambiência educativa.  

Para articular esse trabalho constituiu-se um Grupo de Trabalho/GT, formado por: Ir. Patrícia Souza 
(Secretária Nacional da IAM), Analista Gilson P. Júnior (Coordenação de Evangelização da Província 
Marista Brasil Centro-Norte), Elisangela Dias (Coordenadora de Projetos Pastorais - Setor de Pastoral da 
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil) e Pe. Jaime Luiz Gusberti (Secretário do Centro 
Cultural Missionário). Este GT elaborou uma pesquisa inicial a ser preenchida por um representante da 
Unidade escolar ou Mantenedora que acompanha a IAM em seu espaço educativo.  

A finalidade de tal iniciativa visa, como Igreja, “incentivar as iniciativas missionárias junto aos 
adolescentes e crianças, sobretudo as realizadas pela Infância Missionária (CNBB Doc, 63, item 2.6)1”.  

Desde já, agradecemos sua disponibilidade para o preenchimento desta pesquisa e trabalho realizado 
com a IAM de cada Mantenedora, Escola e Educador que doam suas vidas em prol da missão, em vista da 
construção do Reino e Deus. 

 
Fraternalmente! 

 
 
 

                                                                                                                                                 
          Pe. Maurício da Silva Jardim                                                                 Ir. Patricia Souza 
           Diretor das POM no Brasil                                                            Secretária Nacional da IAM 

                                                           
1 Disponível em http://www.pscjms.org.br/documentos-cnbb/248-doc-63-cnbb-15o-plano-bienal-de-atividades-do-secretariado-nacional-2000-2001 visto em 15 
de abril de 2016. 
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