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Testemunhar o amor
é nossa Missão
"O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos" 1Jo 1, 3

Roteiro da Jornada



02/05 – Domingo
Dia de Oração em família dinâmica da flor (começa a montagem da flor). 
Reunidos em Família, vamos pintar e recortar a imagem da sagrada família no centro da flor, e em seguida 
recortar a primeira pétala da flor e pintar a imagem da mascote Takara e no interior da pétala escrever uma 
intenção, em seguida, rezar uma dezena do Terço Missionário pelas crianças e adolescentes da Ásia.

03/05 - Segunda-feira
A oração é a nossa conversa com Jesus. Você já rezou hoje? Diga a Jesus o quanto você é grato por participar 
do grupo da Infância e Adolescência Missionária. Faça sua oração espontânea e termine dizendo: Com Jesus 
e Maria, Missionário todo dia!

04/05 - Terça-feira
Hoje vamos compartilhar essa oração para os amigos, assessores, e grupos de IAM do Brasil:  Senhor, dai-nos 
a coragem e o ânimo, para que dispostos a percorrer o mundo, possamos anunciar Teu Filho Jesus a todos os 
povos, levando sua palavra aos cinco continentes. Amém!

05/05 – Quarta-feira
A IAM é a escola de Jesus que ensina todas as crianças a viverem como Jesus viveu. Praticar o amor e a co-
munhão com Deus. Hoje cumprimente quem cruzar o seu caminho com um: bom dia! Boa tarde! Seja gentil!

06/05 – Quinta-feira
Ser missionário(a) é seguir Jesus e continuar aqui na Terra a missão que Jesus recebeu do Pai, na força do 
Espírito Santo. Arrume em sua casa um local de oração, coloque uma Bíblia, terço, vela, símbolo da IAM (de-
senhe uma mão ou pé, simbolizando a missão).

07/05 – Sexta-feira
A Obra da IAM foi fundada por Dom Carlos Forbin Janson, bispo de Nancy, França em 
19/05/1843 e com o objetivo: Criança e adolescente ajuda e evangeliza criança e adoles-
cente.  Lembre-se de rezar uma Ave-Maria.

08/05 – Sábado
Neste final de semana participe em família da Santa Missa, de forma presencial ou virtual. 
Reze por todos os grupos da IAM nos 5 continentes.

01/05 – Sábado
Hoje iniciamos a nossa caminhada missionária, lembrando o nosso 1º Compromisso de 
Vida:  Tornar Jesus conhecido e amado. Fale para seus amigos(as) na escola sobre nosso me-
lhor amigo Jesus ou faça um bilhetinho escrito: Jesus te ama e eu também. (entregue para 
algumas pessoas ou envie essa mensagem pelo celular no WhatsApp).

Primeira semana - 02/05 a 07/05

abertura

Convidamos você e sua família para juntos 
participarmos da Jornada Nacional da IAM 2021

Calendário
Na última página fizemos um calendário pra você imprimir e poder acompanhar, marcando todos os dias da 
sua participação durante essa nossa divertida e abençoada jornada. Para ficar ainda mais bonito, você pode 
marcar cada dia com a cor do mascote da semana.



09/05 – Domingo
Reunidos em Família, recortar a segunda pétala da 
flor e pintar a imagem do mascote Kamba, no inte-
rior da pétala escrever uma intenção, em seguida, 
rezar uma dezena do Terço Missionário pelas crian-
ças e adolescentes da África.

10/05 – Segunda-feira
Nosso segundo compromisso de vida:  Colocar-se à 
disposição de todos com alegria. Sempre que alguém 
precisar de ajuda a criança/adolescente missionário deve ajudar. Seja a mãe, seu amigo, ou alguém que você 
não conheça. E não vale ajudar reclamando não, tem que ajudar feliz! Comece arrumando a sua cama quando 
acordar.

11/05 – Terça-feira
Hoje, quero ser uma criança um adolescente que distribui o amor de Deus aqui na terra, por isso com alegria, 
vou cantar: Jesus meu amigo e companheiro, meu caminho e meu segredo, vem caminhar comigo.

segunda semana - 02/05 a 07/05

Olá pequenos e grandes 
missionários, estão conse-
guindo participar da nossa 
Caminhada? Então, vamos 
continuar com muito ardor 

missionário.

Ouça a música pe-
queno missionário 

no Youtube

12/05 – Quarta-feira
Hoje, vou praticar as palavras da felicidade: Bom dia, Por favor, Obrigado, com licença... Vou fazer o meu mun-
do e o do outro mais feliz, testemunhando o amor nos pequenos gestos de delicadeza.

13/05 – Quinta-feira
Vou fazer um coração e nele escrever o cumprimento da IAM: “De todas as crianças e adolescentes do mundo, 
sempre amigos”. E assim fazer minha prece a todas as crianças e adolescentes de todos os continentes.

14/05 – Sexta-feira
Vou escrever uma carta para algum missionário além fronteira, fazendo desenho ou escrevendo algum versí-
culo bíblico com uma mensagem de ânimo.
(Acesse: https://www.pom.org.br/aplicativo-ad-gentes/ e inscreva-se no aplicativo como visitante para interagir com missio-
nários do Brasil e além fronteiras)

15/05 – Sábado
Hoje, com alegria vou regar as plantinhas que temos em casa, quem não tem plantinhas em casa, poderá 
plantar uma folhagem ou árvore e cuidar com carinho.

https://www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js&ab_channel=Pontif%C3%ADciasObrasMission%C3%A1rias



Terceira semana - 16/05 a 22/05

16/05 – Domingo
Reunidos em Família, recortar a terceira pétala da flor, 
pintar a imagem da mascote Irênia e no interior da péta-
la escrever uma intenção, em seguida, rezar uma dezena 
do Terço Missionário pelas crianças e adolescentes da 
Europa.

17/05 – Segunda-feira
Hoje vamos lembrar do 3º compromisso:  Repartir seus 
bens com os que não têm, mesmo à custa de sacrifício. 
Vamos confeccionar um cofrinho de material reciclado e 
depositar nele o fruto do nosso sacrifício (dinheiro este, 
que vai ajudar as crianças e adolescentes do continente 
da Europa)  

Que alegria, ver esses mis-
sionários da IAM animados 
e fazendo uma linda festa 

da nossa Obra. E esta sema-
na é muito especial, pois dia 
19/05 a Obra completa 178 
anos de existência, vamos 

lá, continuar o ideal de Dom 
Carlos para o mundo.

18/05 – Terça-feira
Hoje vamos lembrar o 4º compromisso: Rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro. 
Eu faço parte de uma obra universal, vou rezar por todos os que estão em missão, pelo Papa Francisco, pelos 
sacerdotes, religiosos, leigos e por todos os grupos da IAM.

20/05 – Quinta-feira
Hoje vamos lembrar o 6º compromisso:  Manter-se bem informado so-
bre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continen-
tes. Nesse compromisso vou ficar atento sobre todos os acontecimentos, 
vou assinar e divulgar o SIM (Revista do Serviço de Informação Missionária). 
Acesse: https://www.pom.org.br/revista-sim/ e procurar manter contato com os 
missionários pelas redes sociais.

21/05 – Sexta-feira
Neste dia vamos conhecer um pouco mais do 7º compromisso: Reconhecer o que é bom da vida e da cul-
tura dos outros povos, respeitando-os e valorizando-os.  Vou pesquisar no site das POM (Pontifícias Obras 
Missionárias) vídeos ou entrevistas com testemunho de missionários no Brasil e em outros continentes. 
Acesse: https://www.pom.org.br/testemunho/ 

22/05 – Sábado
Hoje vamos viver o 8º compromisso: Ser bem comportados e responsáveis em casa, na escola, na comunida-
de, evangelizando com o exemplo da própria vida.  Vou dar testemunho com as atitudes de Jesus por onde 
for, ajudando meus pais, respeitando meus amigos, e acolhendo a todos.

19/05 – Quarta-feira
A nossa obra completa 178 anos de existência, e lembran-
do o nosso 5º compromisso: Louvar e agradecer a Deus 
pelos dons recebidos. Vou cantar com alegria a música 
ardor missionário e comemorar com entusiasmo o ani-
versário da IAM, vamos rezar com a família e se possível 
postar no face com #EusouIAM e #JornadaIAM, uma foto 
ou mensagem para celebrar este dia.

Hoje é dia de Festa!



23/05 – Domingo
Reunidos em Família, recortar a quarta pétala 
da flor e pintar a imagem do mascote Fiji, no in-
terior da pétala escrever uma intenção, em se-
guida, rezar uma dezena do Terço Missionário 
pelas crianças e adolescentes da Oceania.

24/05 – Segunda-feira
Chegamos ao nosso 9º compromisso:  Nunca 
desanimar diante das dificuldades. Mesmo 
com a pandemia não deixamos nossos grupos 
da IAM morrer, isso é porque temos Jesus no 
coração e conhecemos nossa missão que é 
Cristo anunciar. Por isso, que tal você ligar ou 
mandar uma mensagem para alguma criança 
ou adolescente que participava do grupo da 
IAM e hoje está afastado? 

Quarta semana - 23/05 a 29/05

Vamos lá! Como tem sido 
a sua experiência de 

testemunhar o amor ao 
longo destas semanas? 

Já estamos chegando ao 
final da preparação para 
nossa Jornada Nacional, 

que tal continuar nos 
passos de Jesus?

25/05 – Terça-feira
Tornar Nossa Senhora, a mãe de todos os povos, conhecida e amada esse é o nosso 10º compromisso. Em 
sinal de amor a esta Mãe tão amorosa, vamos hoje no nosso momento de oração, rezar uma dezena do terço 
e consagrar nossa vida, nossa família a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa.

26/05 – Quarta-feira
Em família podemos rezar o Magnífica (Lucas 1, 46-56), lendo a palavra de Deus, seguindo os passos da 
Leitura orante.

Roteiro:
Ler: O que o texto diz?
Meditar: O que Deus quer me dizer com este texto?
Oração: O que o texto me faz dizer a Deus?
Contemplação: Qual a palavra ou frase que mais me chamou a atenção?
Ação: Qual o compromisso que eu assumo na minha vida, na comunidade, na sociedade, a partir deste texto?

28/05 – Sexta-feira
Vamos convidar crianças/adolescentes que ainda não conhecem nossa obra a participar, assistindo a Missa 
da Consagração da IAM. Vamos também, divulgar nas nossas redes sociais, na nossa família e comunidades.

Jesus, Maria e José 
minha família vossa é!

27/05 – Quinta-feira
O tema da nossa Jornada é “Testemunhar o amor é nossa missão”. Que 
tal fazer uma poesia ou um desenho para celebrar com Maria essa nossa 
Jornada Nacional da IAM?

29/05 – Sábado
Estamos no ano de São José, pai adotivo de Jesus, em fa-
mília vamos rezar: Jesus, Maria e José minha família vos-
sa é. Vou fazer propaganda da Missa de Consagração que 
será amanhã dia 30/05 às 11horas transmitida pela Rede 
Vida de Televisão.



30/05 - Domingo
Reunidos em Família, recortar a quinta pétala da flor e pintar a imagem do mas-
cote Avaré, no interior da pétala, escrever uma intenção e, em seguida, rezar uma 
dezena do Terço Missionário pelas crianças e adolescentes da América. 
Chegou o grande dia vamos preparar um espaço para que a família participe tam-
bém da Missa de Consagração, vou fazer um bolo para comemorar com todos os 
que fazem parte da IAM no mundo inteiro.

31/05 – Segunda-feira
Encerramos este mês todo especial com muita alegria e ardor missionário, faça 
um pequeno vídeo ou escreva contando como foi participar desse calendário mis-
sionário. Envie para seu assessor ou poste nas redes sociais com as #EusouIAM e 
#JornadaIAM.

Encerramento - 30/05 a 31/05

De todas as crianças e adolescentes do 
mundo sempre amigos!
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