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Conhecendo Mianmar
Acompanhamos as notícias de que, desde novembro de 
2020, o país tem vivido um período muito difícil.
Nestes dias queremos rezar pelas crianças, adolescentes e 
famílias que residem em Mianmar. Lá estão nossos irmãos.
Conheçamos um pouco sobre Mianmar:

Myanmar país na Ásia
Mianmar (antiga Birmânia) é uma nação do sudeste asiáti-
co com mais de 100 grupos étnicos, que faz fronteira com 
Índia, Bangladesh, China, Laos e Tailândia. 

1º Encontro de oração – Ásia 

Capital: Naipidau
Continente: Ásia
População: 54,05 milhões (2019)
 Banco Mundial
Idioma oficial: Língua birmanesa

Assistir o vídeo: conforme texto abaixo: voz de criança e 
imagens de Mianmar

https://www.google.com/search?q=myanmar+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKnIi9eSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzFnEyp9bmZiXm1ikABUBAHm1-XQ8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKztHr3OfvAhXdH7kGHWC7Cm8Q6BMoADAvegQIQxAC
https://www.google.com/search?q=myanmar+continente&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKnIi9eSy0620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Ss7PK8nMS80rWcQqlFuZmJebWKQAF0sFAP25XqtBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKztHr3OfvAhXdH7kGHWC7Cm8Q6BMoADAwegQIRBAC
https://www.google.com/search?q=%C3%81sia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKnIi1diB7GyDLK15LKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZLz80oy81LzShaxsh5uLM5M3MHKCADyQBbEQAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKztHr3OfvAhXdH7kGHWC7Cm8QmxMoATAwegQIRBAD
https://www.google.com/search?q=myanmar+popula%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKnIi9cyS0m20s9JTU9MroxPTixKscrJT04syczPiy8uAdLFJZnJiTnxRanpIKGC_ILSHLDsIlbh3MrEvNzEIgWI4OHlhxfnAwDaILtGWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKztHr3OfvAhXdH7kGHWC7Cm8Q6BMoADAxegQIRhAC
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators
https://www.google.com/search?q=myanmar+idioma+oficial&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKnIi9eSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0yknMSy9NTE9dxCqWW5mYl5tYpJCZkpmfm6iQn5aZnJmYAwDL5_ifRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKztHr3OfvAhXdH7kGHWC7Cm8Q6BMoADAyegQIQRAC
https://www.youtube.com/watch?v=LZEKZRnjxpg
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Por isso, com TAKARA, os convidamos para rezar pedin-
do Paz e Diálogo em Mianmar e no mundo inteiro. Com o 
hino da CFE deste ano pedimos ao Senhor, a graça da Paz:
(Enquanto cantamos, pintemos mais um espaço do mapa, 
com a cor do continente da Takara - amarela)

Canto
Venham todos, vocês, venham todos 

Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)

De mãos dadas formando a aliança.

Confirmados na mesma missão. (bis)

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!

Em nome de Cristo, que a vida nos traz

Do que estava dividido

Unidade ele faz!

Do que estava dividido

Unidade ele faz! (cf. Ef 2, 14a)

https://www.youtube.com/watch?v=sPMiz2BSauc
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Contemplemos os Mistérios Dolorosos, sentindo o ca-
minho de dor que Jesus viveu, associando com a dor do 
povo de Mianmar e do mundo.

1º Mistério
Agonia de Jesus no Horto

Pai Nosso

10 Ave Maria

Glória

Escreva uma palavra que você deseja às pessoas de 
mianmar, ao redor do mapa

Canto: Pequeno Missionário

www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js


5

Mapa de Mianmar para imprimir
Você tem pode acessar o mapa em alta resolução clican-
do na imagem ou pelo link: 

https://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mapa-A4.jpg
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Conhecendo mais um pouco de Mianmar

Neste lugar de respeito às diferenças, aprendamos com 
Jesus, a sermos irmãos. Cantando hino da Campanha da 
Fraternidade 2021:

2º Encontro de oração – África

https://www.youtube.com/watch?v=gtvubmSGVEc
https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8
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(Enquanto cantamos, pintemos mais um espaço do mapa, 
com a cor do continente da África verde)

Canto
Venham todos, vocês, meus amigos

Caminhar com o Mestre Jesus.

Ele vem revelar a Escritura

Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (bis)

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!

Em nome de Cristo, que a vida nos traz

Do que estava dividido

Unidade ele faz!

Do que estava dividido

Unidade ele faz! (cf. Ef 2, 14a)

https://www.youtube.com/watch?v=sPMiz2BSauc
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Com KAMBA, cheguemos ao coração de todos os mis-
sionários do continente africano que vivem a missão em 
Mianmar.

2º Mistério Doloroso

Flagelação de Jesus

Pai Nosso

10 Ave Maria

Glória

Agora escreva uma palavra que você deseja às pessoas de 
mianmar, ao redor do mapa

Canto: Somos da Infância Missionária

Benção final

www.youtube.com/watch?v=YCgR30j_k54&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

https://www.youtube.com/watch?v=YCgR30j_k54
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Com Irenia, visitemos Mianmar junto com o Papa Francisco

Em seguida vamos cantar

3º Encontro de oração – Europa

https://www.youtube.com/watch?v=wIA5Wzv6s9k
https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8
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(Enquanto cantamos, vamos colorir mais um espaço do 
mapa, com a cor do continente da Europeu  - branca)

Canto
Venham todos, vocês, testemunhas

Construamos a plena unidade

No diálogo comprometido

Com a paz e a fraternidade. (bis)

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!

Em nome de Cristo, que a vida nos traz

Do que estava dividido

Unidade ele faz!

Do que estava dividido

Unidade ele faz! (cf. Ef 2, 14a)

Com todos os missionários da EUROPA que vivem a mis-
são em Mianmar

https://www.youtube.com/watch?v=sPMiz2BSauc
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3º Mistério Doloroso:
Coroação de Espinhos

Pai Nosso

10 Ave Maria

Glória

Agora escreva uma palavra que você deseja às pessoas de 
Mianmar, ao redor do mapa

Canto: Mandamentos da Infância Misssionária

Benção final

https://www.youtube.com/watch?v=60j_XFtXXjc

https://www.youtube.com/watch?v=60j_XFtXXjc
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Visitemos Mianmar em um trabalho coletivo e de respeito 
um aos outros.

Com FIJI, visitemos com nossa oração, todos os missioná-
rios da Oceania que dedicam sua vida no serviço à missão 
em Mianmar.

(Enquanto cantamos, pintemos mais um espaço do mapa, 
com a cor do continente da Oceania - azul)

4º Encontro de oração – Oceania

https://www.youtube.com/watch?v=tGsVikOO3W8
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Canto
Venham todos, mulheres e homens

Superar toda polaridade

Pois em Cristo nós somos um povo

Reunidos na diversidade. (bis)

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!

Em nome de Cristo, que a vida nos traz

Do que estava dividido

Unidade ele faz!

Do que estava dividido

Unidade ele faz! (cf. Ef 2, 14a)

https://www.youtube.com/watch?v=sPMiz2BSauc
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4º Mistério Doloroso

Jesus carregando a cruz no caminho do 
Calvário

Pai Nosso

10 Aves Maria

Glória

Agora escreva uma palavra que você deseja às pessoas de 
mianmar, ao redor do mapa

Canto: De todas as crianças do mundo

Benção final

https://www.youtube.com/watch?v=ZDo2E5ye9xI

https://www.youtube.com/watch?v=ZDo2E5ye9xI
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5º Encontro de oração – América
Com o Papa Francisco, visitemos mais um espaço de 
Mianmar:

Com AVARÉ, visitemos com nossa oração, todos os mis-
sionários da AMÉRICA que dedicam sua vida no serviço 
missionário em Mianmar.

(Enquanto cantamos, pintemos mais um espaço do mapa, 
com a cor do continente da América - vermelha)

https://www.youtube.com/watch?v=TbfKGlt_J3c
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Canto
Venham jovens, idosos, crianças

E vivamos o amor-compromisso

Na partilha, no dom da esperança

E na fé que se torna serviço. (bis)

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!

Em nome de Cristo, que a vida nos traz

Do que estava dividido

Unidade ele faz

Do que estava dividido

Unidade ele faz! (cf. Ef 2, 14a)

https://www.youtube.com/watch?v=sPMiz2BSauc
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5º Mistério Doloroso

Crucifixão e morte de Jesus

Pai Nosso

10 Aves Maria

Glória

Salve Rainha

Agora escreva uma palavra que você deseja às pessoas de 
mianmar, ao redor do mapa

Canto: a Escohida

Com Maria, mãe de Jesus, sigamos confiantes

Benção final

www.youtube.com/watch?v=1HC8gpeX8qo&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

http://www.youtube.com/watch?v=1HC8gpeX8qo


Coordenação:
Pe. Maurício da Silva Jardim

Diretor Nacional das POM no Brasil

Ir. Vania Sousa
Secretária Nacional da IAM

Texto: 
Equipe IAM

Diagramação:
Wesley T. Gomes

Abril de 2021

IAM do Brasil rezando por Mianmar 
oRAÇÃO EM faMÍLIA

https://www.facebook.com/POMBrasil1
http://pom.org.br
mailto:infancia%40pom.org.br?subject=8%C2%AA%20Jornada%20nacional
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