
 

CELEBRAÇÃO DA 7ª JORNADA NACIONAL DA IAM 

“Batizados e enviados: a IAM em missão pelo mundo” 

 

RITOS INICIAIS 

 

1. REFRÃO ORANTE 

 

2. COMENTÁRIO INICIAL 

Com.: Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem vindos, sintam-se todos acolhidos, é com 

grande alegria que nos reunimos para juntos celebrarmos a 7ª Jornada Nacional da Infância e 

Adolescência Missionária, que este ano traz como tema: “Batizados e enviados: IAM em missão 

pelo mundo”. Em sintonia com o Mês Missionário Extraordinário convocado pela Papa Francisco, 

queremos render graças a Deus por todas as crianças, missionários e missionárias, espalhadas 

pelos cinco continentes, que fazem parte dessa obra e que com o seu testemunho, sacrifício e 

oração tornam Jesus Cristo conhecido e amado. Ao mesmo tempo, pedimos a Deus que 

reacenda no coração de cada um de nós, cristãos batizados e enviados o amor e compromisso 

pela missão.  

- Se necessário, concluir com o contexto da celebração em questão; 

 

3. CANTO DE ENTRADA 

4. SAUDAÇÃO  

5. ATO PENITENCIAL  

 

ENTRADA DOS SIMBOLOS  

 

- Providenciar com antecedência os seguintes símbolos: 

 Cartaz da 7ª Jornada Nacional da IAM; 

 Bandeira ou cartaz com o logo do Mês Missionário Extraordinário; 

 Cofrinho Missionário; 

 Globo Terrestre; 

 Terço missionário; 

- Preparar um local em frente ao altar para depositar os símbolos; 

- Enquanto o comentarista faz a leitura, os símbolos podem ser entronizados; 



 

Com.:  Ao convocar o Mês Missionário Extraordinário, o Papa Francisco deseja despertar em 

nossas comunidades e em cada um de nós a consciência e o amor pela missão. Nesse sentido, 

nós da Infância e Adolescência Missionária, reconhecemos a importância dessa Obra no 

despertar missionário de nossas crianças e adolescentes, que com muito amor e alegria animam 

missionariamente nossas comunidades. (entrada do cartaz da 7ª Jornada Nacional da IAM e da Bandeira 

do Mês Missionário Extraordinário) 

Como Igreja, somos convidados a responder positivamente o convite que Jesus Cristo nos faz 

de sermos seus discípulos-missionários. É preciso sair do nosso comodismo e tornar Jesus 

Cristo conhecido e amado. A Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária espalhada 

pelos cinco continentes, celebra esse ano, 176 anos de história. Através da Oração, uma Ave-

Maria por dia, e do sacrifício de cada criança, uma moedinha por mês, a IAM ajuda a despertar 

no coração e na vida de cada criança o espírito e o amor pela missão. (entrada do globo terrestre, 

cofrinho missionário e terço missionário) 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

6. CANTO: 

 

7. LEITURA (Liturgia do dia) 

 

MOMENTO DE CONSAGRAÇÃO 

 

- O momento da consagração pode ser nesse momento da celebração, ou pós comunhão – é necessário combinar 

com o presidente da celebração-  

- 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! 

 

8. PRECES DA COMUNIDADE 

Pres.: Queremos viver com alegria a nossa missão. Pelo Batismo que recebemos, Jesus Cristo 

nos fez dom de vida. Por isso, nosso jeito cristão de viver é o jeito de Jesus. Com o coração 

desejoso em cumprir a nossa missão, nós vos apresentamos Senhor, as nossas preces: 

Todos: Dai-nos Senhor, um coração missionário! 

1. Por todos os cristãos batizados, para que assumam com amor e fidelidade a missão que 

receberam no dia do batismo, nós vos pedimos: 

2. Pela Igreja, para que Deus continue a despertar em nossas comunidades vocações 

missionárias sensíveis aos apelos dos que sofrem, nós vos pedimos: 

3. Por todas as crianças e adolescentes do mundo, em especial os de nossa comunidade, 

para que assumam de coração a missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, nós 

vos pedimos: 

4. Pela 7ª Jornada Nacional da IAM, para que Deus continue a animar e fortalecer todos os 

assessores, coordenadores e crianças que fazem parte dessa obra. Que assumindo a 

missão de batizados e enviados, sejam sempre promotores da Boa Nova, nós vos 

pedimos: 

 

- Podem ser realizadas preces espontâneas ou conforme a realidade e necessidade da comunidade; 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

 

9. ORAÇÃO EUCARÍSTICA  

 

RITOS FINAIS 

 

 



10. ORAÇÃO PARA O MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

Pai Nosso, 

o Teu filho unigénito Jesus Cristo, 

ressuscitado de entre os mortos, 

confiou aos seus discípulos: 

“Ide e fazei discípulos todos os povos”. 

Recorda-nos que, pelo batismo, 

tornamo-nos participantes da missão da Igreja 

Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos 

de sermos testemunhas do Evangelho, 

corajosos e vigilantes, 

para que a missão confiada à Igreja, 

ainda longe de estar realizada, 

encontre novas e eficazes expressões 

que levem vida e luz ao mundo. 

Ajudai-nos, Pai Santo, 

a fazer com que todos os povos 

possam encontrar-se com o amor 

e a misericórdia de Jesus Cristo, 

Ele que é Deus convosco, e vive e reina 

na unidade do Espírito Santo, 

agora e para sempre. 

 

11. BENÇÃO E DESPEDIDA 

Pres.: O Senhor esteja convosco 

Todos: Ele está no meio de nós! 

Pres.: Deus, nosso Pai, nós Vos louvamos e bendizemos por todas as atividades missionárias 

que realizamos por meio de teu Filho Jesus, caminho certo a seguir. Envia sobre nós o Espírito 

Santo, para que as nossas comunidades sejam sinal de vida e de esperança para todos. 

Desperta vocações missionárias e protege os que anunciam o Evangelho. Abençoa o esforço 

desenvolvido por todos os missionários de nossa paróquia, para que nossas comunidades se 

tornem cada vez mais missionárias e responsáveis pela evangelização. Abençoai todas as 

nossas crianças que generosamente se colocam em missão, pela oração e pelo sacrifício. 

Todos: Amém. 

Pres.: Abençoe-vos Deus todo Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém! 


