
 
Sugestão para a celebração da 

6ª Jornada nacional da IAM 

 
Com coração agradecido pela caminhada dos 175 anos da Obra da Infância e 

Adolescência Missionária, queremos preparar com carinho esse momento. Toda festa 

exige momentos de preparação, de convidar as pessoas, prever e preparar o espaço e 

assim no dia todos celebram com muita alegria.  

Para isso destacamos alguns pontos que precisam ser considerados: 

 

- As crianças que serão consagradas passarão por uma preparação específica, com 

retiros, treino da oração de consagração e recebam orientação de como usar o lenço 

posteriormente. Todos os grupos sejam preparados com estudo e reflexão do tema da 6ª 

Jornada Nacional da IAM. 

 

- Que a celebração dentro ou fora da missa seja preparada com antecedência, onde seja 

combinado os momentos em que as crianças e adolescentes farão a consagração, como 

receberão o lenço, onde estarão sentados, onde se posicionarão para a consagração. 

Também é importante conversar com o celebrante com antecedência para combinar com 

ele os ritos e como acontecerão, momento da consagração – benção e recebimento dos 

lenços – momento do ofertório. Vale ressaltar que no momento do ofertório as crianças 

e adolescentes apresentarão seu cofrinho, mas esses não são ofertas da comunidade. 

Ainda combinar com a equipe de animação que se possível nesse dia sejam cantados 

cantos missionários. Essa equipe pode ser organizada com as crianças da IAM, onde as 

mesmas estarão participando da liturgia. Cuidar para que o local da celebração seja 

ornamentado com símbolos missionários e reservar um cantinho para os cofrinhos 

depois que forem entregues na celebração. 

 

- 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. Os 

pais de cada criança sejam convidados a participar, acompanhando o filho(a) neste 

momento especial. 

 

- Para esse dia sugerimos que a comunidade, paroquia ou diocese possa fazer um 

resgate da caminhada da obra, onde as crianças e adolescentes possam estar 

apresentando a toda comunidade reunida. Por exemplo antes ou depois da missa a 

comunidade seja convidada a se dirigir ao centro comunitário, ou a praça da Igreja e ver 

a caminhada da IAM, quando ela iniciou? Quem foram as pessoas que iniciaram? Que 

atividades realiza? Qual o carisma? Partilha de alguns testemunhos de crianças e 

adolescentes que já fizeram parte da Obra, testemunho dos pais que os filhos participam 

da Obra. 

 Se nesse dia acontece uma caminhada pode se aproveitar desse momento para fazer o 

resgate da história. 

 

Obs: Faz-se necessário que a paróquia, sede da Jornada, em cada diocese, seja orientada 

e acompanhada pela coordenação diocesana da IAM para que possam criar equipes de 

apoio para o evento, com membros de pastorais e movimentos existentes na paróquia. 

 



Momento de consagração 
Faz-se um breve comentário sobre o sentido da consagração, convida as crianças e 

adolescentes 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 e adolescentes 

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 (o assessor coloca o lenço em cada 

criança do seu grupo) 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. Imploro vossa proteção e amparo sobre todas as crianças e 

adolescentes do mundo. Daí a todos o céu, onde esperamos continuar a amar-vos para 

todo o sempre. Amém! 


