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Brasília, 14 de setembro de 2017. 

Não, não tenho um caminho novo.  
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.  

Aprendi (o caminho me ensinou) a caminhar 
 cantando como convém a mim e aos que vão comigo.  

Pois já não vou mais sozinho  
(A vida verdadeira - Thiago de Mello) 

 
Queridas/os Assessoras/es e Coordenadoras/es de todos os grupos da Obra da Infância e 

Adolescência Missionária 

O coração se enche de alegria em saber que somos diversos grupos da IAM organizados em nosso 
imenso Brasil. Muitas crianças e adolescentes assumem o protagonismo de “tornar Jesus conhecido e 
amado” em diferentes lugares e situações. 
 

Nos dias 29 de novembro a 3 de dezembro 2017 acontecerá na sede das Pontifícias Obras 
Missionárias, em Brasília a XXIII Assembleia Nacional da IAM, onde participarão os coordenadores 
estaduais da Obra.  
 

O processo de preparação para esta assembleia tem a intenção de envolver todos os grupos da IAM. 
De modo especial os/as adolescentes e as crianças que fazem parte de nossos grupos. A proposta é que 
possamos escutar as realidades, os sonhos, as necessidades e avaliar como está a caminhada da IAM no país. 
 

Por isso, queremos convidar você coordenador/a e assessor/a, para juntamente com seu grupo 
responder a sondagem online que está disponível nesse endereço:  
https://goo.gl/forms/thWYEI8YYdsD00rq1  As respostas poderão ser enviadas entre os dias 15 de setembro 
até 31 de outubro de 2017.  
 

A participação de todos/as é muito importante e colaborará para que a Assembleia e a caminhada da 
IAM sejam cada vez mais fecundas. 
 

Lembramos ainda, que o preenchimento é para o grupo. Cada grupo poderá enviar uma resposta. Se 
na comunidade existir mais de um grupo, cada um deve preencher separadamente. 
 

Na continuidade do percurso, nos colocamos à disposição para seguir caminhando juntos/as no 
seguimento de Jesus, na alegria do evangelho, sendo uma igreja em saída para que as crianças e adolescentes 
possam ter vida, e vida em abundância.  
 

Caso tenham alguma dúvida, pedimos que entre em contato pelo email infancia@pom.org.br ou 
telefone (61)33404494 com Ir. Patricia, para diálogar e alinhar o que se fizer necessário. 

 
 
 

Pe. Maurício da Silva Jardim 
Diretor Nacional das Pontifícias Obras 

Missionárias do Brasil 

                    Ir. Patricia Souza  
Secretária Nacional da Obra da 
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