
 

 

7ª JORNADA NACIONAL DA IAM 

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

 

VIGÍLIA MISSIONÁRIA 

 

1. RITOS INICIAIS 

Dirigente: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém  

Dirigente: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 

estejam convosco.  

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

2. ACOLHIDA 

Com.: Queridas crianças, missionários e missionárias, nos reunimos nesta noite, para juntos nos 

colocarmos diante de Deus, apresentando o nosso firme desejo de sermos seus discípulos-

missionários. Estamos celebrando a 7ª Jornada Nacional da IAM e em unidade com toda a Igreja, 

que a convite do Papa Francisco, se prepara para o Mês Missionário Extraordinário, queremos 

pedir que Deus reacenda no coração de cada um de nós o ardor missionário e nos faça 

perseverantes na missão que recebemos no dia do nosso batismo. 

 

3. CANTO: 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra 

fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor! 

O Senhor é o pastor que me conduz, por caminho nunca visto me enviou. Sou chamado a ser 

fermento, sal e luz. E por isso respondi: aqui estou!  

Ele pôs em minha boca uma canção.  Me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do 

meu povo. E por isso respondi: aqui estou! 

Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou 

ao meu clamor. E por isso respondi; aqui estou! 

 

Com.: 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 anunciar a 



Palavra. Nesse ano, em que celebramos os 176 anos de fundação da IAM, pedimos a Deus que 

nos faça atentos e fies ao seu chamado, de anunciar e tornar Jesus Cristo conhecido e amado. 

(Entrada do cartaz da 7ª Jornada Nacional da IAM) 

Ser missionário é estar atento as realidades e necessidades que nos cercam. Por isso, somos 

chamados ao gesto da partilha e da fraternidade, abrindo nosso coração e partilhando com nossos 

irmãos e irmãs. (Entrada do cofrinho) 

A missão é feita com os pés dos que partem, com os joelhos dos que rezam e as mãos daqueles 

que ajudam. Quando rezamos pela missão nos unimos em comunhão com milhares de homens e 

mulheres, missionários e missionárias espalhados pelo mundo. Que sejamos fiéis em nossas 

orações. (Entrada do Terço Missionário e das sandálias) 

É na Eucaristia que renovamos e o fortalecemos o nosso propósito de seguir e anunciar Jesus 

Cristo. É da escuta atenta a sua Palavra que nos dispomos a experiência-lo, segui-lo e anuncia-lo. 

(Entrada da Palavra de Deus) 

- Momento de silêncio (com um fundo musical muito suave, guardar um tempo razoável de silêncio, para oração 

pessoal). 

 

4. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (JO 20,19-23) 

- Silêncio. Meditação. Partilha  

 

5. CANTO 

A ti meu Deus, elevo meu coração, / elevo as minhas mãos, / meu olhar, minha voz. / A ti, meu 

Deus, eu quero oferecer / meus passos e meu viver, / meus caminhos, meu sofrer. 

 

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. / E a tua bondade infinita, me perdoar./ Vou ser o teu 

seguidor e te dar / o meu coração. / Eu quero sentir o calor de tuas mãos. 

 

Leitor 01: Sentados, com todo o nosso ser em prece, apresentemos diante de Jesus Eucarístico o 

nosso coração, a nossa vida, a nossa missão. Todas as crianças de nossa comunidade, todas as 

crianças que fazem parte da Pontifícia Obra da Infância Missionária, assim como todas as crianças 

do mundo  

Leitor 02: Nesses dias quem que celebramos a 7ª Jornada Nacional da IAM, queremos consagrar 

a Jesus todos os trabalhos e atividades que são desenvolvidas pela IAM do Brasil. Todos os 

assessores, coordenadores e cada criança que com muita alegria buscam viver o carisma 

missionário.  

Todos: Somos criança, evangelizando criança! 

Leitor 03: Esse ano, a Jornada Nacional da IAM, nos convida a refletir, em unidade com toda Igreja, 

que se prepara para vivenciar o Mês Missionário Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco, 



o nosso compromisso de batizados. Pelo nosso batismo, somos enviados a anunciar a boa nova 

de Jesus Cristo a todos povos. Queremos reacender em nós e em nossas comunidades o ardor 

missionário, que sejamos animados pelo Espírito Santo que nos envia e nos conduz. 

Todos: Fazei-nos, Senhor, seus discípulos-missionários! 

Leitor 04: A 7ª Jornada Nacional da IAM, nos convida também a celebrarmos os 176 anos de 

criação desta obra. Espalhada pelos cinco continentes as crianças da IAM ajudam a tornar o nome 

de Jesus conhecido e amado. Nós da IAM do Brasil somos gratos a Deus por cada criança e 

adolescente que através da sua oração, uma Ave-Maria por dia, e do seu sacrifício, uma moedinha 

por mês, se fazem missionários em diferentes lugares do mundo. 

Todos: De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos! 

- razoável tempo de silêncio, para reflexão e oração pessoal 

 

6. CANTO: 

Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. 

Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. 

 

Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra,  

Necessitem de força de viver, onde falte a esperança, 

Onde tudo seja triste simplesmente, por não saber de ti. 

 

Te dou meu coração sincero para gritar sem medo formoso é o teu amor  

Senhor, tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de Ti. 

 

E, assim eu partirei cantando, por terras anunciando 

Tua beleza Senhor, terei meus braços sem cansaço, 

Tua história em meus lábios e a força da oração. 

 

Dirigente: Queremos elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, hoje de um modo 

especial por todas as crianças e adolescentes do Brasil e do mundo. Que ao celebrarmos essa 7ª 

Jornada Nacional da IAM, sejamos fortalecidos na missão que recebemos pelo batismo. Após cada 

pedido digamos juntos: 

 

Todos:  

 

1. Pelas crianças e por todos os cristãos do continente europeu para que, a partir de um 

verdadeiro encontro com Jesus, revitalizem o seu entusiasmo pela fé e se comprometam 

num renovado serviço de evangelização, nós vos pedimos:  



2. Pelas crianças e pelo povo do continente asiático, o continente onde Jesus nasceu, rico em 

tradições religiosas, se abra à luz de Cristo, e os seus povos manifestem a fé tendo em conta 

as suas riquezas religiosas e culturais, nos vos pedimos:  

3. Por todas as crianças e pelo povo do continente africano, a terra da esperança, onde muitas 

pessoas estão abertas à Boa Nova de Jesus, para que possam ter uma vida mais digna e 

se libertem da exploração que escraviza, nos vos pedimos:  

4. Pelas crianças e todo povo do continente americano, continente de grandes contrastes 

econômicos e sociais, para que as riquezas sejam para todos e nunca impeçam os homens 

de caminharem para Deus, nós vos pedimos:  

5. Pelas crianças e todo povo da Oceania, para que na diversidade dos seus povos e na 

dispersão das suas ilhas, tenham evangelizadores que lhes levem Jesus, nos vos pedimos: 

6. Pela 7ª Jornada Nacional da IAM para que Deus, por intercessão de Santa Terezinha do 

Menino Jesus e São Francisco Xavier, continue a abençoar e a despertar em nossas 

comunidades o ardor missionário no coração de nossas crianças, adolescentes e jovens, 

nós vos pedimos: 

- Podem se fazer preces espontâneas; 

 

Dirigente: E na certeza de que Deus acolhe nossas orações e nossos pedidos, rezemos juntos a 

oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai-Nosso... 

 

Dirigente: Finalizando nossa oração, unamo-nos a Maria, a primeira missionária do Pai. A 

comunidade que celebra a Eucaristia tem sempre diante dos olhos a figura de Maria, e procura 

reproduzir os sentimentos e atitudes que fizeram dela o modelo exemplar de tudo o que o Espírito 

Santo quer realizar na Igreja e no mundo. Peçamos a Virgem Maria, Mãe da Igreja e mãe de todos 

os missionários e missionárias, que olhe com carinho por nossa comunidade, por todas as crianças, 

pela IAM do Brasil e do mundo... 

 

- Rezar 01 Ave-Maria 

 

Dirigente: Obrigado Senhor, por todas as benção e todas graças que nos concedestes nesta noite, 

obrigado por ouvir nossas preces e nossas orações. Nós te agradecemos pela sua presença em 

nosso meio. Obrigado pela missão que nos confiastes. 

 

7. CANTO 

Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor.  

Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. 

 



Refrão: Onde há ofensa que dói que eu leve o perdão.  

Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. 

 

Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar 

a palavra que traz a clareza da fé. 

 

 

8. ORAÇÃO FINAL 

Dirigente: Deus de amor, que em vosso Filho misericordioso resgatastes o ser humano decaído 

pelo pecado, e nos deixastes a Eucaristia como sinal e realização da salvação, dai-nos a graça de 

sempre de sempre vivermos em comunhão convosco, para que tenhamos a vida plena e nos 

comprometamos com a vida de nossos semelhantes. Por Cristo Senhor nosso!  

Todos: Amém! 

 

Dirigente: O Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus Cristo nos encha do seu Espírito e 

nos renove na alegria de servir com amor, agora e para sempre.  

Todos: Amém! 

 

Dirigente: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

 

 


