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“Testemunhando
a vida em missão”
1º Encontro

Realidade Missionária - Ver

1. Preparando o encontro
Organize um pequeno espaço onde você, juntamente com
sua família realizarão o encontro, com os símbolos propostos.

• Vela, bíblia, se possível as cores missionárias; a bandeira
da IAM (pode ser impressa)

• Um par de sandálias e uma mochila;
• Escrever o tema da 8º Jornada Nacional da IAM “IAM testemunhando a vida em missão”

• Este encontro pode ser realizado de forma virtual (por
plataforma do Google Meet, Facebook ou WhatsApp)

2. Acolhida
Adolescente ou Familiar: Como é bom nos encontrar,
especialmente neste dia em que abrimos oficialmente
a 8ª Jornada da Infância e Adolescência Missionário no
Brasil. Este ano temos como tema: “Testemunhando
a vida em missão”. Vivenciaremos de forma intensa e
especial o carisma e a espiritualidade desta linda Obra
que pertencemos, a Obra da Infância e Adolescência
Missionário. Este ano vivenciamos a 8ª Jornada Nacional
da IAM, mas de maneira diferente: no seio de nossa família. Queremos também aprender e refletir em família
sobre o nosso testemunho missionário. Com alegria iniciemos nosso Encontro cantando.

Atender ao Chamado
A IAM vem cá atender ao chamado de nosso Senhor
Já vou, já vou atender ao chamado de nosso Senhor
Saudação da IAM, fazer em família “De todas as crianças e
adolescentes do mundo, sempre amigos!”

3. Momento Orante
Adolescente ou Familiar: Estamos aqui alegres por sermos amigos de Jesus e para que nossa alegria seja completa, vamos iniciar invocando a santíssima Trindade cantando, em nome do Pai... (Cantando)
Adolescente ou familiar: Vamos fazer um momento de
silencio e recordar todos os adolescentes que ainda não conhecem Jesus, e todos aqueles que se encontram no mundo das drogas, que passam fome ou sofrem necessidades.
Coloquemos todas essas realidades no coração de Deus
(Momento de silêncio)

Rezando com a palavra de Deus

Adolescente ou Familiar: Vamos aclamar com alegria
a Palavra de Deus. Ouvindo atentamente o que Jesus
vem nos falar.
Cântico de aclamação: Cada Dia Sou Melhor

A Palavra de Deus invade os corações!
A Palavra de Deus nos faz ser campeões! (2x)
Com a Bíblia eu aprendo a escutar
O que Deus quer me falar
Com a Bíblia eu aprendo a ser melhor
Cada dia sou melhor

Leitura Bíblica
Lc 10, 1-2

Adolescente ou Familiar: O que Deus nos diz através deste
evangelho? Conhecemos alguém que também foi enviado
para anunciar a Jesus Salvador em outra realidade? O que
sabemos do que ele está realizando? Que tal entrarmos
em contato com essa pessoa e pedirmos que ela grave um
pequeno vídeo, para partilharmos em nossos grupos?
(Partilhar os questionamentos)

PAI-NOSSO MISSIONÁRIO
Pai Nosso
Pai dos seis bilhões de pessoas
Que povoam a terra inteira.

Que estais nos céus,
Na nossa família,
no nosso país, e em todo o mundo.
Santificado seja o vosso nome
Sobretudo na pessoa dos mais pobres
e dos mais abandonados.

Venha a nós o vosso Reino
E aos irmãos dos cinco continentes,
sobretudo os que não Vos conhecem.
Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no Céu,
Para que todos vivam na justiça,
na paz e no amor
e sigam pelo caminho da verdade.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje
Às vítimas da fome e do ódio,
da violência e da guerra,
da miséria e da perseguição,
da exclusão e da injustiça,
do analfabetismo e do abandono,
das drogas e do álcool,
do desespero e da falta de sentido para a vida.
Perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido.
Mesmo a quem nos fez mal,
nos odeia e nos persegue.
E não nos deixeis cair na tentação
de cruzar os braços diante dos problemas,
por egoísmo, por medo ou por cansaço.
Mas livrai-nos do mal
Sobretudo de esquecer ou ignorar
o vosso apelo missionário
de amar e servir todas as pessoas.
Amém.

4. Compromissos
Pessoal: Descubra em sua Paróquia ou Diocese algum missionário/a que foi enviado em missão para que grave um pequeno depoimento sobre a experiência que está realizando.
Além-fronteiras: Rezar pelas crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
Comunitário: Gravar um pequeno vídeo contando o que a
IAM significa em sua vida. Publique nas redes sociais com
# da 8ª Jornada Nacional da IAM #8JNIAM e #EuSouIAM.

5. Encerramento

Oração Final

Rezemos uma ave Maria por todas as pessoas que desenvolvem trabalhos com adolescentes, coloquemos sobre a
intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de todos os povos.
.....AVE MARIA
Despedida: Cântico Nossa Missão/ Adriana Arydes

Benção Final
Fiquemos na Presença De Deus Que é Pai, Filho E Espirito
Santo. Amém!

“Testemunhando
a vida em missão”
2º Encontro

Espiritualidade Missionária - Julgar

1. Preparando o encontro
Que tal organizar um ambiente agradável que possa ajudar
você e sua família a realizar o encontro?! Vamos colocar os
símbolos propostos para criar um ambiente de oração.

• Vela, Bíblia, um coração, se possível as cores missionárias;
• Jarra com água e um copo. (Se possível construir um poço

com os materiais recicláveis que você tem em casa ou desenhar um poço com a imagem de Jesus e a samaritana)

• Fotos de testemunhos de pessoas que doaram sua vida
em prol da missão (Ex: Santa Terezinha, são Francisco
Xavier, Ir. Dulce ou outros...)

• Escrever o tema da 8º Jornada Nacional da IAM “IAM testemunhando a vida em missão”

• Colocar a frase: “Se você conhecesse o dom de Deus”
• Este encontro pode ser realizado de forma virtual (por
plataforma do Google Meet, Facebook ou WhatsApp)

2. Acolhida
Canto: Eis-me aqui (Missionário Shalom)

Eis-me aqui
(Missionário Shalom)

Canto: Dê Um Sorriso

3. Momento orante
Convido você a entrar em sintonia com Deus através da
música “Canção de pedro”

Adolescente ou familiar: O nosso coração se alegra de
estar na presença de Jesus nosso amigo fiel. É Ele que nos
conduz à missão. Com o coração voltado a Jesus, invocamos a Santíssima Trindade cantando “Deus Trino”

Estamos aqui reunidos neste santo lugar,
pra louvar e bendizer a Trindade Una e Santa.
Estamos aqui reunidos neste santo lugar,
pra louvar e bendizer a Trindade Una e Santa.
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Adolescente ou familiar: O silencio é necessário para escutar a voz de Deus. Com o “Canto da Samaritana”, do
Pe. Antônio Maria, se coloque diante de Jesus e eleve uma
prece a Deus por todos os adolescentes e missionários do
mundo que vivem em terra de missão, distante da sua família e pátria. Reze uma ave Maria.

Rezando com a palavra de deus
Cântico de aclamação: “Quero ouvir tua palavra”

Quero ouvir Tua Palavra, Que transforma o meu viver, Pra
cantar a Canção Nova para o Mundo.
Fala Senhor, eu Quero te escutar, Fala Senhor, eu Quero te escutar.

Eu quero Te conhecer, Preciso ouvir Tua voz.
Fala Senhor, eu Quero te escutar, Fala Senhor, eu Quero te escutar.

Adolescente ou familiar: A Palavra de Deus é alimento
para nossas vidas. Escutemos o que Deus vai falar em
nosso coração.
Fazer a Proclamação do Texto. Após um momento de silêncio para meditação do texto.

Leitura Bíblica
João 4, 1-25
Sugestão de vídeo

Reflexão
O texto da samaritana nos convida a refletira nossa  busca e sede de Deus na nossa vida. Jesus é Aquele que dá
o primeiro passo e quebra a indiferença entre Judeus e
os Samaritanos. Começa com um belo diálogo cheio de
amor e compaixão para com a mulher samaritana fazendo com que ela perceba o quanto é amada. Depois desta
rica experiência, ela parte em missão e transmite às pessoas que ela encontrou Jesus na sua vida. E torna-se uma
grande missionária.

Música: “A Missão Está no Meu Coração”

Questionamento

1. Eu, como adolescente, busco saciar a minha sede de
Jesus por meio da oração?
2. Procuro olhar com amor as pessoas que se aproximam
de mim?
3. Como estou sendo testemunha de Jesus na família, entre os amigos e na sociedade?

Dinâmica

Qual foi a foto do missionário que você escolheu para sua
ambientação?
Pesquise a história dele e escreva em um CORAÇÃO o que
mais te chamou atenção. E compartilhe com seus amigos.

4. Compromissos
Compromisso pessoal: Durante a semana reze uma dezena do terço por todos os adolescentes para que eles
despertem a sede por Jesus em sua vida e assim possam
assumir a missão de Jesus com seu testemunho.
Além-fronteiras: Rezar pelas crianças e adolescentes que
não conhecem Jesus e pelos missionários que se encontram distante de suas famílias.
Comunitário: Compartilhar em forma de mensagem o
que mais lhe chamou atenção no encontro.

5. Encerramento
Oração da Jornada Nacional
Deus, nosso Pai,
que enviaste teu Filho Jesus
para ser nosso amigo e irmão de todas as horas.
Fortalece com teu Espírito Santo
nosso ardor missionário,
para que possamos ser evangelizadores,
testemunhando a vida em missão
como agentes da paz, do amor,
da caridade e da não violência.
Maria,
Ajuda-nos a ser Discípulos Missionários
de teu filho Jesus, agora e sempre.
Amém.
Rezar o Pai-nosso.
Despedida: Hino da IAM

“Testemunhando
a vida em missão”
3º Encontro

Compromisso Missionário - Agir

1. Preparando o encontro
• Olá, missionários (as)! Vamos juntos preparar e vivenciar o 3º encontro da Jornada Nacional da IAM, o
COMPROMISSO MISSIONÁRIO.

• Com muito carinho, prepare o lugar onde você irá viver o
encontro utilizando os materiais que você tem em casa:

• Bíblia, vela, flores, uma representação dos continentes
com as cores missionárias (pode ser um tecido um papel
pintado, uma cartolina, um desenho com os mascotes,
entre outros).

• Os trabalhos realizados nos dois encontros anteriores.
• Se você já confeccionou seu cofrinho, coloque-o no ambiente do encontro. Se você ainda não tem o seu, vamos
construir! Utilize uma latinha, um potinho ou caixinha e
decore com as cores da IAM.

2. Acolhida

Vida abundante ao mundo ofereço
Quero acender a chama do amor
Sou missionário e mesmo pequeno
Sirvo alegre ao Reino de Deus
Mãe de Jesus e das crianças
Que mais precisam do nosso amor
Acolhe a todos sob Teu manto
Guia-nos sempre para o Senhor
Seguindo os passos do Padroeiro
Vamos a vida inteira doar
Como Francisco e Teresinha
Nossa missão é Cristo anunciar
Com alegria construiremos, Senhor Jesus
Teu Reino de Amor!
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida
Em Teu nome, Senhor
Adolescente ou Familiar: Que bom podermos nos reunir para vivermos de forma tão especial o carisma e a espiritualidade da IAM. Este ano vivenciamos a 8ª Jornada
Nacional da IAM, mas de maneira diferente: junto de nossa família. Queremos também aprender e refletir em família sobre o nosso testemunho missionário.

3. Momento Orante
Adolescente ou Familiar: Para iniciar este nosso encontro, invoquemos a Santíssima Trindade fazendo o sinal da
Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Cantemos juntos: Espírito de Deus, Toma Conta de Mim!

Espírito de Deus, toma conta de mim.
Toma conta de mim.
Espírito de Deus (2x), toma conta de mim.

Rezando com a Palavra de Deus
Adolescente ou Familiar: Vamos procurar na Bíblia e ler
o texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 40.

Leitura Bíblica
Mateus 25:31-40

Meditando a Palavra de Deus

Adolescente ou Familiar: Quem são as pessoas que devemos ajudar? Como posso ajudar os pequeninos? Como nos
comportamos diante das dores do mundo? Como testemunhar a missão de propagar o Evangelho com a nossa vida?
(Momento de Partilha do Evangelho)
Adolescente ou Familiar: Vamos fazer um instante de silêncio e trazer ao nosso coração os adolescentes do mundo inteiro: os nossos companheiros de missão, os missionários dos outros lugares e também aqueles que nunca
ouviram falar de Jesus. Peçamos ao Senhor que todos nós,
adolescentes missionários (as) testemunhemos a missão
com a nossa vida ajudando aos que sofrem e são o rosto
de Cristo em nosso meio.
(Momento de silêncio)
Adolescente ou Familiar: Vamos concluir a nossa oração
cantando...

Seu nome é Jesus Cristo

SEU NOME É JESUS CRISTO
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome,
e grita pela boca dos famintos
a gente quando vê passa adiante,
as vezes pra chegar depressa a igreja
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa,
e dorme pelas beiras das calçadas
a gente quando vê aperta o passo
e diz que ele dormiu embriagado.
/: Entre nós está e não O conhecemos
Entre nós está e nós O desprezamos:/
Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto,
vive mendigando o sub-emprego
a gente quando vê diz “é um atoa,
melhor se trabalhasse e não pedisse”
Seu nome é Jesus Cristo e está banido,
das rodas sociais e das igrejas
Porque fizeram dele um rei potente,
e quando esse vive com os pobres

4. Compromissos
Pessoal: Tirar uma foto com o seu cofrinho missionário e
publicar nas redes sociais com a #8JNIAM e #EuSouIAM;
Comunitário: rezar em família para que Deus suscite entre os adolescentes o desejo de viver em missão;
Além-fronteiras: Colocar o seu sacrifício no cofrinho.

5. Encerramento
Oração da Jornada
Deus, nosso Pai,
que enviaste teu Filho Jesus
para ser nosso amigo e irmão de todas as horas.
Fortalece com teu Espírito Santo
nosso ardor missionário,
para que possamos ser evangelizadores,
testemunhando a vida em missão
como agentes da paz, do amor,
da caridade e da não violência.
Maria,
Ajuda-nos a ser Discípulos Missionários
de teu filho Jesus, agora e sempre.
Amém.
Despedida: Saudação da IAM e Hino da IAM

“Testemunhando
a vida em missão”
4º Encontro

Vida de Grupo - Celebrar

1. Preparado o encontro
Organize um pequeno espaço onde você, juntamente com
sua família realizarão o encontro, com os símbolos propostos:

• Vela, Bíblia, flores e uma jarra com suco de uva e pães
• Escrever em um papel a palavra Obrigado
• Utilizar símbolos dos demais encontros
• Preparar um lanche em família, recordando a partilha
dos nossos encontros em grupos (no celebrar).

• Em família realizar um brinde com suco de uva, se o encontro for feito de forma virtual cada um, ergue sua taça
e em voz alta falam palavras motivadoras sobre a vida,
finalizando com a saudação da IAM. ...Sempre Amigos!

• Faça uma foto ou vídeo do cenário do encontro e publique em suas redes sociais.

2. Acolhida

Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar
Onde dois ou mais estão unidos o Senhor está também
De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem
A alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus
Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama
Lança fora a tristeza e não olhe para trás, sorrir é bom demais
Sorrir é bom demais
Quem é filho de Deus pula
Que maravilha é ser um filho de Deus
Quem é filho de Deus louva
Que maravilha é ser um filho de Deus
Quem é filho de Deus ama
Que maravilha é ser um filho de Deus
Quem é filho de Deus grita
Que maravilha é ser um filho de Deus
Fazer a saudação da IAM em Família: “De todas as crianças e adolescente do mundo, sempre amigos!”

3. Momento orante
Adolescente ou Familiar: Estamos aqui alegres por sermos amigos de Jesus e para que nossa alegria seja completa, vamos iniciar invocando a santíssima Trindade cantando, em nome do Pai... (Cantando)
Adolescente ou familiar: Vamos fazer um momento de
silêncio e trazer presente todos os adolescentes e pessoas que não conhecem Jesus. Trazer presente também
as pessoas que passam fome, os que não sabem partilhar
e amar verdadeiramente como o Senhor nos amou, recordando as crianças, adolescentes, assessores, coordenadores e familiares da IAM do mundo inteiro. Depositando
todas as nossas súplicas no coração de Deus, silenciemos.

Rezando com a palavra de deus
Cântico da acolhida: Quando Chegou a Palavra

Quando Chegou a Palavra
A palavra do Senhor quando chegou
Desinstalou meu coração
Ao chegar desafiou-me a exigir
Uma resposta de “sim” ou “não”
É fácil dizer «sim»
É fácil dizer não
Mas dói depois do “sim”
E dói depois do “não”
A palavra do Senhor
Depois que ela passou, nada…
Adolescente ou Familiar: Vamos ouvir a palavra de Deus
que hoje nos fala sobre o chamado de Samuel.

Leitura Bíblica
1Samuel 3,1-21

Meditando a Palavra
1. O que Deus nos diz através dessa Leitura?
2. O texto nos fala sobre o chamado de Samuel, Como podemos identificar o chamado de Deus em nossas vidas hoje?
(Partilhar em família os questionamentos)

Adolescente ou Familiar: Vamos rezar o Pai Nosso pedindo a Deus que nos dê a graça de entendermos e acolhermos a graça do seu chamado.
Pai Nosso...
Música para meditarmos juntos:

Paixão pela Missão
A paixão pela missão é o coração da Igreja (bis).
Paixão pelo Cristo, paixão pelo homem, paixão pela vida
é nossa missão. Paixão pelos pobres e pela justiça, paixão
pela paz é nossa missão.
Paixão pelos jovens, pelos anciãos e pelas crianças é nossa
missão. Paixão pelos povos de qualquer nação com sua cultura é nossa missão.
Paixão pela terra, o mar e as matas, paixão pela água é
nossa missão. Paixão pelo abraço e pela ternura, por tudo
que é belo é nossa missão.
A fraternidade, o amor e o perdão, a não violência é nossa
missão. Paixão pelo novo, pela liberdade, fazer a história é
nossa missão.

Adolescente ou Familiar: Vamos juntos celebrar a alegria
de ser missionário/a.
Vamos juntos fazer um brinde pela vida, pela missão, pela
família, etc.
Vamos fazer uma amarelinha e convidar os familiares para
brincar juntos

Celebre com alegria e compartilhe o brinde e a amarelinha nas redes sociais com a #8JNIAM e #EuSouIAM.

4. Compromissos
Pessoal: Rezar pelas Crianças, Adolescentes e Jovens do
mundo inteiro. Para que a exemplo de Samuel possam
responder: Es me aqui Senhor! Para que se tornem missionários comunicadores do amor de Deus.
Além-fronteiras: Pesquisar sobre crianças e adolescentes que testemunham o amor a Jesus, a “Vida em missão”,
no Brasil e no mundo.
Comunitário: Desenhar um coração e escrever uma mensagem sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Entregue
a alguém de sua família ou um companheiro de missão.

5. Encerramento
Oração da Jornada
Deus, nosso Pai,
que enviaste teu Filho Jesus
para ser nosso amigo e irmão de todas as horas.
Fortalece com teu Espírito Santo
nosso ardor missionário,
para que possamos ser evangelizadores,
testemunhando a vida em missão
como agentes da paz, do amor,
da caridade e da não violência.
Maria,
Ajuda-nos a ser Discípulos Missionários
de teu filho Jesus, agora e sempre.
Amém.
Despedida: Hino da IAM

Benção final

O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O
Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
(Números 6, 24-26)
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