ROTEIRO PARA ENCONTROS
QUATRO ÁREAS INTEGRADAS
TEMA: BATIZADOS E ENVIADOS
a IAM em missão no mundo

PRIMEIRO ENCONTRO
REALIDADE MISSIONÁRIA

Sugestão para encenação, anexa no final do roteiro
Altar da vida: Bíblia, figuras de Jesus e do Papa Francisco, globo, cartaz da jornada, cores dos
continentes.
Material: Aparelho de som, Hino da Jornada, Cântico da paz.
Fazer um quebra-cabeça com palitos de picolé, prender com elástico ou colocar em saquinhos
plásticos. Com o tema Batizados e Enviados ou o texto de João 20,21 assim como o pai me enviou eu
também vos envio (passo a passo no final do roteiro)
Etiqueta ou pedaço de fita adesiva com a palavra paz de Cristo:
Cântico: Quero te dar a paz, hino da jornada.

ACOLHIDA
Conforme os participantes forem chegando, acolher dizendo: “a paz de Cristo esteja com você!”
Colar etiqueta ou fita adesiva, com o pedido para não tirarem.

Saudação da IAM
Coord.: Vamos iniciar nosso encontro ouvindo uma conversa de Jesus com seus discípulos. Para
que possamos ouvir direito e entender tudo direitinho, vamos fazer o sinal da Cruz, em nome do Pai...
Coord.: Os evangelistas contam na Bíblia os ensinamentos de Jesus em pequenas histórias, mas
esta que vamos ouvir quem contou foi João 20:21
Leitor: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: “A paz esteja convosco; assim como o Pai me enviou,
também eu envio a vós.”

Interagir
Coord.: Com quem Jesus estava conversando? Quando vocês chegaram, como foram recebidos?
Coord.: Jesus desejou a paz... O que mais ele falou? Quem enviou Jesus? Quem Jesus enviou? Jesus
disse que Deus o envio, e que agora ele envia os apóstolos... Porque Jesus enviou os apóstolos?
Coord.: Jesus enviou seus discípulos porque precisava de ajuda.
Vocês acham que ele precisava de ajuda? Claro que sim! Para continuar sua missão, para levar a
paz ao mundo todo!
Coord.: E hoje quem e o que pode ajudar Jesus? Nós! Recebemos o Espírito Santo no batismo que
nos dá o mesmo poder dos apóstolos.
Coord.: Mas o Papa Francisco está muito preocupado, porque não estamos agindo como Jesus
pediu, então o Papa pensou, rezou, rezou, pensou que tinha que fazer alguma coisa para lembrar as
pessoas, que Jesus nos deixou um mandato, que todas as pessoas são uma igreja. Então ele, que é um
grande missionário, ficou em oração, conversando com Deus foi anotando tudo que o Espírito Santo
dizia, e deduziu que o mês de outubro de 2019 era perfeito como mês extraordinário da missão no
mundo!
Coord.: Vocês sabem o que significa a palavra extraordinário? É algo que não acontece todos os
dias, fora do comum, excepcional... Legal né? O Papa lembra a todas as pessoas batizadas que ela é
enviada para levar amor, paz, caridade, fraternidade no mundo inteiro. É esse o nosso compromisso
como Igreja.
Coord.: Mas o Papa Francisco, que é muito iluminado e muito sabido, também deu um monte de
pistas para ajudar a todos, para que celebrássemos este mês como verdadeiros imitadores de Jesus!
Coord.: E ele rezou, rezou e conversou um montão com Deus pedindo um tema para nortear a
Igreja neste mês tão especial. E o Espírito Santo falou bem baixinho no seu ouvido.
Coord.: “Francisco, que acha de batizados e enviados?” E eu acho que o papa não parou de pensar
na voz do Espírito Santo repetindo a frase nos seus ouvidos... Batizados e enviados, batizados e
enviados...
Coord.: O que foi que o Espírito Santo soprou no ouvido do Papa Francisco? (Deixar que
respondam)

Coord.: Então o Papa escreveu na carta com um monte de dicas que o Espírito Santo cochichou
no seu ouvido e pediu ao Cardeal Fernando Filoni e para as Pontifícias Obras Missionárias
enviarem para o mundo inteiro, que o mês extraordinário da missão terá o tema: Batizados e
enviados, e o lema: a Igreja de Cristo em missão no mundo.
Coord.: Mas o Espírito Santo sopra e o vento leva para o mundo todo. E soprou no ouvido da IAM,
e nós que somos missionários há mais 176 anos não vamos ficar esperando o mês de outubro para
fazer o que o nosso querido Papa Francisco pede. Escolhemos o tema e o lema Batizados e Enviados:
a IAM em Missão no Mundo! Para celebrar a sétima Jornada Nacional da Obra Pontifícia da Infância
e Adolescência Missionária!

Mostrar interagindo com os participantes
Coord.: Olha que lindo o cartaz da sétima jornada! O que tem no cartaz? Quem está nele? Jesus!
Os mascotes? Quem mais... Olha no cantinho do lado em baixo, as POM e a IAM, que está preparando
um montão de coisas legais para a jornada, orações, dinâmicas, atividades, hino da jornada e claro a
consagração da IAM!
Coord.: Que tal se começássemos a celebrar hoje ouvindo o hino da sétima jornada que frei
Lorrane compôs? (OUVIR O HINO)
Coord.: Lindo!! Vamos cantar o refrão? (Formar uma ciranda)

Batizados eaaa, enviados eaaa,
Garotada missionária, e a igreja de Cristo em todo lugar (bis).

Coord.: Continuem na roda
Coord.: Quando chegamos como foi que fomos acolhidos?
O que disse Jesus no seu recado? Vamos lembrar eu falo vocês repetem, ELE disse assim: A paz
esteja convosco, como o Pai me enviou eu também vos envio!
Coord.: Vamos repetir mais forte A paz esteja convosco, como o Pai me enviou eu também vos
envio!
Olhem para os coleguinhas, o que foi desejado para vocês no início do encontro? A paz de Jesus!
Essa paz é para quem...? Para todos!

Então vamos levar a paz de Jesus que está colada em nós para outro coleguinha, vamos tirar e colar
no amiguinho, a hora que a música começar ok?
Pôr a música (https://www.youtube.com/watch?v=oe7spxfla-YUSICAS)
Coord.: Como podemos levar essa paz lááá nos cinco continentes morando aqui no Brasil?
Imitando os padroeiros da missão que são exemplos de missionários extraordinários! Santa Terezinha
jamais saiu do Carmelo em Lisieux na França como missionária. Mas sua oração constante pelas
missões a tornou padroeira do impulso catequético de levar a fé Cristã aos quatro cantos do mundo!
Junto com ela, um missionário de verdade, São Francisco Xavier.
Coord.: Vocês sabem quantas pessoas São Francisco Xavier batizou só na Ásia? Ele converteu mais
de 300 mil pessoas! Os dois, Terezinha e Francisco, são exemplos do que o Papa Francisco quer que
façamos, primeiro rezar e rezar muitooooo para os que precisam, e sair da nossa casa ir ao amiguinho,
no vizinho, na família... Em todo lugar... Conversar com eles, ouvi-los, consolar, dar carinho, levar a
paz, fazer com Francisco e Terezinha, sermos verdadeiros missionários!

Atividade montar o quebra cabeça de palitos
Compromisso missionário para redes sociais compor uma música ou um refrão com o tema
batizados e enviados, para postar no Garotada missionária.
Montar o quebra cabeça de palitos com a família, amigos para lembrá-los do compromisso
recebido pelo batismo.
Compromisso além-fronteiras: rezar uma ave Maria diária para que todos os batizados conheçam
e assumam seu compromisso de ser igreja em todo lugar.
Sugestão: enviar o hino da jornada nos grupos de WhatsApp de pais para que as crianças escutem
e aprendam.

Ave Maria...

Oração da IAM
São Francisco Xavier e Santa Terezinha do Menino Jesus... Rogai por nos
Formar duplas, saindo de dois em dois coordenadores repete as palavras de Jesus.
Ide que a paz de Jesus esteja com vocês!

SEGUNDO ENCONTRO: ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA
TEMA: BATIZADOS E ENVIADOS
a IAM em missão no mundo
Preparar o altar da vida no chão com o cartaz, as cores dos continentes e o globo.
Material: Bíblia e vela grande, aparelho de som, hino da jornada, imprimir os dons do
Espírito Santo, distribuir para os coordenadores

Leitura: Marcos 6:7-13

ACOLHIDA
Acolher ouvindo o hino da jornada
Iniciar com a saudação a paz de cristo esteja contigo!

Interagir
Coord.: Eu estou precisando da ajuda de vocês! Sobre o que estamos conversando este mês? Que
cântico estamos ouvindo?
Ouvir os testemunhos das crianças sobre a missão recebida: Quem montou o quebra cabeça? Com
quem montou? Como as pessoas reagiram ao montar o quebra cabeça?

Oração
Espírito Santo enche-nos de Ti, de Teu amor, de Tua amizade, de Teu carinho e de Tua luz, ajudanos hoje a compreender a Tua missão, deixando-nos guiar por Ti: assim podermos ser bons
missionários, em nome do Pai do Filho do Espírito Santo. Amem

Introdução da Palavra e a vela

Cântico
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa,

Tua palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal, (bis)

Coord.: Hoje nós vamos ouvir o que o evangelista Marcos escreveu sobre Jesus.
Marcos 6:7-13

Leitor: Jesus chamou a si os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os
espíritos imundos; e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão;
nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto; mas que calçassem alparcas, e que não vestissem duas
túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partir de dali. E tantos quantos vos não
receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em
testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma
e Gomorra, do que para os daquela cidade. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem. E
expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam.
Coord.: Semana passada nós ouvimos que Jesus disse a seus discípulos “a Paz esteja convosco;
assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós”. Na conversa de hoje ele fala como eles devem
agir e o que devem levar e, o mais legal, é que Jesus deu poderes para os discípulos!
Interagir
Coord.: O que será que ele quer dizer que não era para levar nada? Nem dinheiro, nem mala cheia
de roupas, e nem comida? Porque ele enviou de dois em dois? Ele pediu para irem de sandálias, por
quê?
Quando Jesus enviou Seus discípulos a pregar em Seu nome, estava dando a eles, e também a nós,
dicas muito importantes para a nossa vida como cristãos e discípulos. Não levar nada quer dizer não
pensar nas necessidades do dia a dia, desapegar das coisas materiais.
Quando ele enviou de dois em dois ele quis dizer que devemos estar em comunhão na missão, ele
pede para ir de sandálias porque naquele tempo as viagens eram feitas a pé e as pessoas usavam cajado
para se apoiar e se defender e calçavam sandálias para proteger os pés nos caminhos cheios de pedra.
Coord.: Quem são os apóstolos de hoje? (Dar tempo para responderem)
Coord.: Isso mesmo somos nós que devemos fazer o que os discípulos fizeram...
Coord.: E quando é que recebemos os mesmos poderes que receberam os discípulos?
Vamos ver?

Entra um coordenador com vestes brancas, com uma bandeja com óleo, e água e diz.
Coord.: Eu sou o batismo, sou o fundamento da vida crista e a porta da vida, a porta da vida no
Espírito, a porta dos sacramentos (coloca no centro do altar da vida que está montado no chão).
Rezar uma Ave Maria pelos batizados e enviados no mundo
Entra coordenador com a vela acesa e diz
Coord.: Eu sou o Espírito Santo, eu sou a luz de Cristo ressuscitado. (Coloca a vela no chão)
Rezar um Pai Nosso, para que sejamos luz para o mundo!
Entra o coordenador com a palavra Sabedoria e diz
Coord.: Eu sou a sabedoria, que nos voltados para o bem, (coloca junto com a vela).
Rezar uma Ave Maria, para que tenhamos sabedoria no nosso dia a dia missionário!
Entra coordenador com a palavra inteligência e diz
Coord.: Eu sou a inteligência, que nos faz ver onde está a verdade (coloca ao lado da sabedoria).
Rezemos um pai nosso para que possamos ser verdadeiros missionários!
Entra coordenador com a palavra conselho e diz
Coord.: Eu sou o dom do conselho, que nos ajuda a escolher o que nos convém (coloca ao lado da
inteligência).
Rezar uma Ave Maria para que como crianças e adolescentes missionários possamos dar exemplo
com nossas escolhas
Entra coordenador com a palavra fortaleza e diz
Coord.: Eu sou o dom da fortaleza, que nos dá coragem e decisão para enfrentar as dificuldades
(coloca ao lado do conselho).
Rezar um Pai nosso para que a IAM tenham força e coragem e não desanimem diante das
dificuldades
Entra coordenador com a palavra ciência e diz
Coord.: Eu sou a ciência, que nos leva até os mais necessitados (coloca ao lado da fortaleza).
Rezar uma Ave Maria para possamos ir até os mais necessitados do mundo inteiro!
Entra coordenador com a palavra piedade e diz
Coord.: Eu sou o dom da piedade, que nos faz espontâneos e perseverantes na oração (coloca ao
lado da ciência).

Rezemos um pai nosso para que possamos ser fervorosos na oração a exemplo de Santa Terezinha
do Menino Jesus!
Entra coordenador com a palavra temor de Deus e diz
Coord.: Eu sou o temor de Deus, que nos ajuda a fugir do mal e praticar o bem (coloca ao lado da
piedade).
Rezemos uma Ave Maria para que com sua interseção possamos fugir de todas as coisas ruins e
fazer o bem a todos que precisam!
Coord.: No batismo, através do Espírito Santo, Jesus nos dá todos os poderes para evangelizar em
seu nome EM TODO O LUGAR, somos a igreja de Cristo em todo mundo!

Dinâmica
Não estamos sozinhos
Fazer um círculo com os participantes, som com o hino da jornada.
Tempo 5 minutos desenvolvimento: pedir a todos que se apoiem em um pé só, onde deverão dar
um pulo pra frente sem colocar o pé no chão um pulo para a direita, e para a esquerda, pra frente pra
traz abaixar levantar (muitos podem desequilibrar e cair) ao final questionar.
Foi fácil? Porque fizeram sozinhos? Porque não pediram não pediram ajuda ao amigo...
Finalizar____ Deus não nos deixou sozinhos, além do Espírito Santo que está sempre conosco
ainda temos nossos irmãos na missão para juntos evangelizar!
Atividade: os mascotes em missão no mundo.

COMPROMISSO MISSIONÁRIO
Rezar uma Ave Maria diária pelas crianças dos grupos de IAM no mundo, e pelas crianças que não
foram batizadas.
Entregar na comunidade a atividade Jesus e Papa.
Trazer a moedinha para o cofrinho

Oração Final
Que o Espírito Santo nos ilumine para que este nosso encontro se torne fonte de unidade e
compromisso com a nossa comunidade, em nome do PAI, DO Filho do Espírito Santo amem.

De todas as crianças do mundo... Sempre amigos! Bis

TERCEIRO ENCONTRO
COMPROMISSO MISSIONÁRIO
TEMA: BATIZADOS E ENVIADOS
a IAM em missão no mundo

Preparar com antecedência: Ver com a família do participante, uma foto da criança (pode ser
impressa) um envelope, um endereço além-fronteiras (amigo, parente) dinheiro para a postagem no
correio.
Deixar o envelope pronto para a postagem, com endereço do remetente e destinatário
Lembrancinha para postagem oração do mês extraordinário da missão e lembrancinha (sugestão no
final do roteiro).
Preparar o ambiente no chão, fazer um círculo dividido com as cores dos continentes colocar o
globo e a bíblia no centro colocar no círculo em cima das cores dos continentes as fotos e o envelope
de cada um do grupo, dividido um pouco em cada cor.

Leitura: João, 20,21

Acolhida
Acolher a todos ouvindo o hino da IAM, formar um círculo.
Coord.: De todas as crianças do mundo...? Todos Sempre amigos!!!

Dinâmica
Um garotinho chamado amor
Coord.: Estamos vivendo um momento muito especial este mês, sobre o que conversamos nas
semanas anteriores? O que Jesus fez? E os apóstolos? E quem Jesus convida para ser igreja em saída?
Coord.: Jesus nos convida, nos envia na força do Espírito Santo, e nos reúne em Nome do Pai em
nome do Filho e do Espírito Santo Amem.

Oração

Leitor: Senhor, muitas vezes nos perguntamos: ‘o que podemos fazer como cristãos e como
crianças missionárias?’. E como Jeremias às vezes dizemos: ‘ah! “Senhor Deus, não sei falar, sou
criança” (JR 1,6) AO manifestar o desejo de seguir Teus passos, Anima-nos e nos fortaleça nossa
caminhada como missionários amem.
Vamos lembrar o que Jesus nos disse durante esse mês?

Leitura João 20,21.

Compromisso
Coord.: Jesus disse para irmos em todos os lugares, mas tem lugar que não conseguimos ir porque
ainda somos pequenos, se não podemos ir porque e longe podemos rezar, não é mesmo? Vamos dar
uma voltinha olhando o altar, o que tem de diferente, preste bem atenção para a gente ver o que tem
exposto. Dar tempo para que todos circulem.
Enquanto circulam provoque para que interajam
Coord.: O que tem? Quem está? Por quê?..., Os padroeiros? Quem mais? Fotos? Envelopes?
Coord.: O Papa disse que a primeira ação de um missionário é a oração, que pode ser feita para
pessoas que estão perto e também para as que estão muito, mas muito longe. Como podemos nos
comunicar com as pessoas hoje? Telefone, Messenger, também podemos enviar uma cartinha! Que tal
se enviássemos uma cartinha para alguém que estamos rezando por ela? Ou convidar alguém para
rezar conosco? Ou mandar uma mensagem desenhada? E enviar pelo correio?
Coord.: Peguem o envelope e a sua foto, atrás da foto escreva o seu nome

Depois, nós vamos por dentro do envelope e colar.

Compromisso além-fronteiras: por a carta no correio
Compromisso nos meios de comunicação, postar a música ou refrão que o grupo compôs na
página garotada missionária_ iam.
Compromisso comunitário, entregar a oração do mês extraordinário do mês extraordinário da
missão o para alguém rezar junto.

Avisos próximo encontro dia da partilha, trazer uma moedinha, uma guloseima.

Cantar Música hino da jornada
Coord.: O Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, vem em nossa proteção ilumina os nossos
caminhos no devemos fazer, o que devemos falou que devemos pensar e como devemos agir. Conduzenos ao Pai e protege a nós a as crianças do mundo. Amém.

Sugestões para o quarto encontro
Visitas, convidar o Padre para fazer o envio, material para as visitas missionárias roteiro, oração
do mês extraordinário da missão, visitar os grupos de catequese levando uma lembrancinha que os
lembre do compromisso do batismo, lembrancinha, semana de oração, terço nas casas etc..
Preparar com antecedência o que o grupo escolheu.

QUARTO ENCONTRO
VIDA DE GRUPO
TEMA: BATIZADOS E ENVIADOS
a IAM em missão no mundo
Encenação para usar para apresentar na comunidade, CBS, catequese, escola...
Dividir o palco em dois espaços.
Primeiro espaço: Cenário a frase Batizados e Enviados: a igreja em missão no mundo! Cabideiro
para pendurar Túnicas, um saquinho com moedas ou carteira com dinheiro, mala cheia de roupas e
calçados, sandálias, Mesa com pão.
Segundo espaço: altar com imagem de Jesus, Maria e Espírito Santo. Uma pequena mesa com uma
cadeira.
Para encenar primeira parte: 13 participantes caracterizados de Jesus 12 discípulos
Para encenar segunda parte: personagem caracterizado de Papa Francisco, voz do Espírito, grupo
da IAM.

Acolhida
Comentarista: Impulsionado pelo Espírito Santo o Papa Francisco nos pede para ir a todo mundo,
e nos diz que a primeira ação de todo missionário é a oração, portanto rezemos a oração do mês
missionário extraordinário e uma Ave Maria por continente pedindo a intercessão de Maria para que
possamos ir além das nossas fronteiras testemunhando a alegria de sermos batizados de sermos igreja
no mundo!

Dinâmica
Um garotinho chamado amor
Ao terminar a dinâmica cântico: Quero te dar a paz

Primeiro ato.
Grupo dos discípulos reunidos

Narrador
Jesus depois de conviver por um tempo com seus discípulos reuniu-os e os envia para que fizessem
tudo o que Ele tinha ensinado!
O grupo de apóstolos reunidos chega Jesus e os saúda
Jesus: A paz esteja com vocês! Meus amigos chegou a hora de saírem em missão.
Apostolo: Sozinhos Mestre? Não vai conosco?

Jesus: Não, vocês vão de dois em dois.
Apostolo: De dois?!!! Por quê?
Jesus: Assim um pode cuidar do outro e se ajudarem nos momentos difíceis.
Apostolo: Vamos arrumar as nossas coisas então Mestre
Jesus: A viajem é longa, mas não levem muita coisa, nada de mala cheia de roupas, sandálias,
dinheiro, nem pão; Mas não vão descalços a estrada e cheia de pedras podem se machucar.
Apostolo: Mestre o que é mais importante levar?
Jesus: Não levem preocupações, sejam simples, desejem a paz a todos que vos receberem.
Apostolo: Senhor e se não nos receber?
Jesus: Se forem recebidos fiquem e deem seu testemunho se acaso não vos receberem sigam o
caminho e não levem nem a poeira dos pés!
Os discípulos ficam em pé
Jesus levanta a mão e diz:
Jesus: Vá levai a paz, ajude os necessitados, pregai convertei e batizai, curai os enfermos e espante
todas as coisas ruins que vos apresentarem!
Os apóstolos CANTAM E saem,

Na alegria do evangelho,
Para uma igreja em saída
Vou pelo mundo afora
É cristo quem nos convida (bis)

Narrador: Assim como os apóstolos somos batizados e enviados para testemunhar os
ensinamentos Jesus a todo o mundo!

Segunda Parte
Batizados e enviados a igreja em missão no mundo!

Narrador: Muito tempo depois...
Entra para Francisco e caminha em círculo mostrando preocupação, coça a cabeça, senta-se e
levanta, anda de um lado para o outro e para em frente ao altar ajoelha em se põe em oração.

Papa Francisco
Papa: Senhor meu Deus escuta minhas orações, estou muito preocupado, as pessoas não estão
fazendo o que Jesus ensinou, está faltando entusiasmo, alegria. Falta Senhor o brilho no olhar, me diz
meu Deus o que fazer,
Em silêncio, Francisco sai do altar e senta-se na cadeira junto a mesa.

A voz do Espírito Santo chama o papa
Espírito Santo: Francisco ho Franciscooooo!!!
O papa vai até a porta abre não vê ninguém volte a sentar
Espírito Santo: Francisco ooooooo Francisco
Papa: Quem está me chamando?
Espírito Santo: Sou eu o Espírito santo!!!Deus me enviou em missão para te ajudar! Tenho umas
dicas para você!
Papa: Graças a Deus! Aia ai se não fosse você Espírito Santo a nos guiar...
Tô sabendo que você quer dá uma sacudidinha no povo! Heheh pode contar comigo que estou
cheio de ideias kkkk
Papa: Ai que bom Espírito Santo que sempre podemos contar com você!
Espírito Santo: Missão é comigo mesmo, modéstia parte sou a pessoa certa Francisco (risos).
Papa: verità, verità (verdade).
Espírito Santo: Que tal celebrarmos o centenário da carta apostólica Maximum Illud com um mês
bem especial?
Papa faz cara de pensativo
Papa: hummmmmmm gostei
Espírito Santo: Como eu sou o protagonista da missão, vou puxar a sardinha pro meu lado, que
tal o mês de outubro?
Papa: hummmmmm boa sacada!
Espírito Santo: E tem mais Francisco que acha de mês ex-tra-or-di-ná-rio da missão para o
mundo? Mexer com toda a igreja?
Papa: Aí sim Espírito Santo... Vamos lá, vou declarar que outubro de 2019 será o mês ex-tra-ordi-ná-rio no mundo! Para a missão não tenha fronteiras!
Espírito Santo: Ta anotando, que estou super animado, e já pensei no tema kkk.
Papa: Tô anotando sim, pode dizer...
Espírito Santo: Como sou eu que batizo as pessoas pensei em batizados e enviados
Papa: Ora ora você sempre com ideias extraordinárias, santa ideia (risos).
Espírito Santo: Bom deus que tudo vê, sabe que só tô cumprindo com minha missão! Afinal não
tenho sete dons só por enfeite (risos)
Papa: E o lema já escolheu?
Espírito Santo: Claro já viu eu deixar as coisas pela metade? Que acha de Batizados e Enviados a
igreja em missão no mundo!
Papa: Mandou muito bem Espírito santo... Bela sacada em três em um!
Espírito Santo: Três em um???!!!
Papa: Ops.. Kkk pai, filho e Espírito Santo!

Espírito Santo: Bom já dei minha ajudinha o resto está na sua mão, Francisco, agilize a igreja para
que todos os batizados mais todos, nos quatro cantos do mundo participe dessa missão ex-tra-or-diná-ria! Porque com certeza absoluta eu estarei lá, para dar uma forcinha!
Papa: Fique tranquilo agora é comigo, vou começar anunciando dia 22 de outubro de 2017 na
hora do Angelus e depois vou escrever uma carta, ao cardeal Fernando Filoni e pra Pontifícias Obras
Missionárias para que se articulem com todas as dicas, para que o mundo saiba e agilizem! (Risos)
brigadão pela força Espírito santo!
Espírito Santo: De nada Francisco fui uma grande alegria ajudar, é essa a minha missão, e de todos
os batizados ser luz no mundo!
Espírito Santo: Se precisar me chame! “Arrivederci”
Papa: Adiós, hasta luego

Entram crianças da iam com o cartaz da jornada, fitas nas cores dos cinco continentes cantando o
hino da jornada.

BATIZADOS EAAA Garotada Missionária,
É a Igreja de Cristo em todo lugar!
Somos todos Povo de Deus, oba! Conscientes da nossa missão.
Animados e impulsionados, cumprindo o nosso chamado,
Indo ao encontro do irmão. Nós somos pequenininhos,
Neste imenso caminho, mas é só darmos as mãos.
A alegria é dom de Deus, oba! Ela nasce do coração.
Criança e adolescente, seguindo bastante contente,
Num ritmo de conversão. Levando a comunidade,
Se apaixonar de verdade, Pela Palavra e o Pão.
Vamos todos sair em missão, oba! Assim como Jesus praticou.
O papa acompanha os passos, Sempre mostrando o compasso,
E também nos convocou. No dia, no mês, no ano, tornando vivo este sonho,
É a missão que já começou.

Dinâmicas
Outra sugestão: https://www.facebook.com/watch/?v=234259790847032
Fazer da mesma forma escrever na parte de fora os nomes dos continentes contornando todo o
círculo
Pedir dois voluntários para que andem segurando a parte superior com uma mão só e pôr em
movimento

Vai ser difícil...
Convidar mais participantes com uma das mãos segurando algum objeto para pôr o círculo em
movimento
Vai ser difícil
Tirar os objetos e liberar para que todos coloquem as mãos e andem no circulo
Moral: como enviados de Cristo na força do Espírito santo e em comunhão movemos qualquer
distancia

Dinâmica enviada pela IAM da
Diocese de Cornélio Procópio
UM GAROTINHO CHAMADO AMOR

LEGENDA:
AMOR = ABRAÇO
PAZ = APERTO DE MÃO
GARRA = BATER O PÉ COM FORÇA
SORRISO = GARGALHAR
BEM-VINDOS= BATER PALMAS

Alguém lê a história e na medida em que é lida os participantes vão praticando os gestos
pertinentes a cada palavra conforme acima.

Era uma vez um garotinho chamado AMOR.
Ele era muito sonhador e sonhava
Sempre com a PAZ.
Certo dia AMOR sonhou que a vida só teria sentido se ele descobrisse a PAZ.
Foi com GARRA, que ele saiu à procura da PAZ.
E, chegando a um auditório muito bonito, repleto de pessoas especiais o AMOR encontrou seus
amigos com um lindo.
SORRISO nos lábios.
Ele então resolveu observar cada um dos presentes e, para sua surpresa, tinham todos o mesmo
SORRISO.
Neste momento, AMOR começou a perceber que o SORRISO dos amigos transmitia a tão
esperada PAZ.
Só então ele descobriu que a PAZ existe no interior de cada um de nós, e podemos encontrá-la
através do SORRISO.

Perdido em seus pensamentos ele só voltou a si,
Quando seus amigos gritaram:
- AMOR... AMOR... Você encontrou a PAZ que procurava?
- Sim! Encontrei! Ela existe em cada um de nós, basta dar.
Um SORRISO sincero e buscar no outro a força para a superação.

Então dê um SORRISO bem bonito e sejam BEM-VINDOS!

BATE-LATAS
Apresentamos algumas sugestões para que você possa realizar, com seu grupo da IAM, um Bate
Latas Missionário:
- O bate latas deve ter a participação de toda IAM e convidados (pais, crianças e adolescentes da
catequese, coroinhas, grupo de jovens, entre outros);
- As crianças saem às ruas batendo latas e panelas com o objetivo de chamar atenção dos
moradores e de quem passa pelas ruas. O ritmo parte dos tambores dos líderes e logo é seguido pelo
ruído das latas nas mãos dos pequeninos;
- À frente vão os símbolos da missão: o terço missionário, o globo, o cartaz da IAM e cinco
bandeiras com as cores dos continentes;
- Um outro grupo, divididos de dois a dois, abordam os moradores nas portas de suas casas com
um sorriso no rosto e Bíblia na mão. Após breve apresentação pedem licença para ler um trecho da
Palavra de Deus seguida por reflexões aplicadas à realidade;
- Ainda, pode-se marcar cinco pontos com as cores dos continentes para rezar lembrando as
crianças e adolescentes de todo o mundo.

Subsidio para o assessor/coordenador
https://www.youtube.com/watch?v=fjBVKpZa2QU

QUEBRA-CABEÇA PALITOS BATIZADOS E ENVIADOS
Material: 10 palitos de sorvete, fita adesiva, papel sulfite, canetinha.
Montar: cole os palitos em fita adesiva de forma que fiquem juntos, faça modelo vazado em papel
sulfito ou cartolina, coloque em cima dos palitos e contorne com canetinha, desenho os riscos dos
dons do Espírito Santo, escreva nas laterais o tema.
Junte os palitos prendendo com elástico.

ROTEIRO PARA VISITAS MISSIONÁRIAS
COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA IAM
Objetivo
Fazer a experiência missionária a partir do mandato missionário de Jesus.

Orientações
Planejar o dia das visitas missionárias e previamente conversar com o grupo sobre qual o objetivo das
visitas.


O assessor(a) deve prever quais ruas ou quadras em que as crianças e adolescentes irão realizar as
visitas.



O assessor(a) pode convidar alguns pais e mães para acompanhar o grupo nas visitas, mas quem
deve conduzir a visita e os momentos de oração devem ser as crianças e adolescentes.



Antes de sair para as visitas, reunir o grupo e fazer um pequeno momento de oração, invocando
o Espírito Santo.



Após as visitas, reunir novamente com todos para um momento de partilha e oração.



Se possível levar um cartão para as famílias que serão visitadas.

Roteiro para visita missionária às famílias


Na chegada dizer: A paz de Cristo esteja nesta casa!;



Os missionários(as) se apresentam e dizem em nome de quem estão: “Somos da Infância e
Adolescência Missionária, da Igreja católica, da paróquia (Nome) e estamos realizando visita às
famílias de nossa comunidade. Podemos fazer um momento de oração com a sua família?” Se a
família acolher, seguir a proposta, se a família não acolher, agradecer a atenção e seguir para a
próxima casa;



Ao entrar na casa, os missionários se apresentam e apresentam a IAM: “Somos/fazemos parte da
IAM, uma obra pontifícia, em que as crianças e os adolescentes ajudam e evangelizam crianças e
adolescentes”;



Dar espaço para que a família visitada também se apresente e compartilhe algo.

Momento de oração nas famílias


Invocação à Santíssima Trindade (Cantando: Em nome do Pai, em nome do Filho);



Convidar a família para apresentar intenções e pessoas pelas quais gostaria de rezar (para depois
da partilha da Palavra);



Leitura e partilha de um texto bíblico (que já foi escolhido previamente);



Mt 18,1-5 - Lc 18,15-17 - Isaías 54,13.
Após a leitura do texto, fazer um momento de silêncio e motivar a todos a deixar a Palavra de

Deus tocar a vida e o coração. Fazer uma pequena reflexão.

Bênção da família e da casa
“Deus eterno e todo-poderoso, que com bondade paterna não deixas de atender às nossas
necessidades, derrama a abundância da tua bênção sobre esta família e esta casa. Sê o refúgio para os
que aqui moram, companheiro dos que saem, hóspede com os que entram, até o dia de terem, todos,
feliz acolhimento na morada celeste para eles preparada. Livra esta casa de todos os perigos e de toda
a maldade. Que na mesa desta família haja o pão de cada dia e a saúde para o trabalho. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.”


De mãos dadas reza-se: Pai Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai (caso a família tenha outra
denominação religiosa, pode-se dispensar as orações, concluindo de modo espontâneo).



Todos agradecem a acolhida e seguem para a outra família. Pode-se fazer e cumprimento e
cantar o Hino da IAM para despedir-se.

Atividades

