
CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA 9ª JORNADA NACIONAL DA IAM 

 

RITOS INICIAIS 

 

 Para ornamentar o espaço celebrativo: símbolos que retratem as atividades missionárias realizadas pelas 
crianças e adolescentes; Bandeira da IAM, cores missionárias, Terço Missionário, Cartaz da 9ª JNIAM, 
sandálias etc. 

 

1. REFRÃO ORANTE 

Trindade amor, amor Trindade Ó Trindade. Trindade, amor! 

 Para Ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=GdHlmqWQ_Ic  

 

2. COMENTÁRIO INICIAL 

Com.: Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nos reunimos para 

juntos celebrarmos em ação de graças pela 9ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência 

Missionária, que este ano nos convidou a refletir o tema: Testemunhar o amor é nossa missão 

e o Lema retirado da Primeira Carta de São João: “O que vimos e ouvimos nós vos 

anunciamos”. Tornar Jesus Cristo conhecido e amado, é fazer das nossas ações e atitudes um 

testemunho de amor. 

Mais uma vez, nos unimos através dos meios de comunicação para juntos celebrarmos 

esta eucaristia, na certeza de que Deus acolhe nossas preces, nos anima e nos fortalece na 

missão.  

Hoje, as crianças e adolescentes que fazem parte da Pontifícia Obra da Infância e 

Adolescência Missionária, que já tem um ano ou mais de caminhada junto a Obra, farão a 

profissão do seu compromisso missionário com Jesus. Com alegria, iniciemos nossa 

celebração, cantando!  

 

 Se necessário, concluir com o contexto da celebração em questão; 



 

3. CANTO DE ENTRADA   

HINO DA 9ª JORNADA NACIONAL DA IAM 

Letra e melodia: Ir Taís Fernanda Miranda da Silva – SF – PR 
Arranjo: Daniela Cruz de Mello – PR 

1. Tonar Jesus Cristo conhecido e amado; 

Anunciar o Evangelho e proclamar a todo lado; 

Rezando o santo terço, pelas crianças e adolescentes. 

Oferecendo sacrifícios e orações a quem precisa da gente! 

 

REF.: EIS A NOSSA MISSÃO: TESTEMUNHAR O AMOR EM NOSSAS AÇÕES!  

EIS A NOSSA MISSÃO: LEVAR JESUS AOS NOSSOS IRMÃOS! 

DE TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNDO, SEMPRE AMIGOOOOOOS 

SEGUIMOS OS PASSOS DE JESUS! 

2. Conhecer as diferentes realidades; 

Pautados na palavra buscar atos de solidariedade; 

Testemunhar na vida as ações do bom Jesus, 

E junto com Maria, interceder pelos pequenos na luz! 

 

3. Auxiliados pela intercessão dos santos missionários; 

Seguindo as instruções deixadas pelo fundador Dom Carlos 

Queremos prestar socorro às crianças e adolescentes, 

Que se encontram espalhadas, pelos cincos continentes! 

 

4. SAUDAÇÃO  

5. ATO PENITENCIAL  

6. GLÓRIA 

7. OREMOS 



 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

Com.: “Aquilo que vimos e ouvimos nós vos anunciamos”, é na escuta atenta a Palavra de 

Deus que experienciamos o encontro pessoal com Cristo, que fala ao mais íntimo do nosso 

coração, nos inspira e nos envia em missão. Neste momento, acolhamos a Palavra de Deus 

com alegria, cantando: 

 

CANTO: 

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. 
 

  https://music.youtube.com/watch?v=y6NC_8Xs-MM&list=RDAMVMy6NC_8Xs-MM 

 

8. LEITURAS (Liturgia do dia) 

9. HOMILIA 

 
MOMENTO DE CONSAGRAÇÃO 

 O momento da consagração pode ser nesse momento da celebração, ou pós comunhão;  

 É necessário combinar com o presidente da celebração; 

 Faz-se um breve comentário sobre o sentido da consagração, convida as crianças e adolescentes que vão 

se consagrar aproximam-se do altar e estando todas reunidas reza-se a oração da IAM Oração da IAM: 

 

“Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compadecei-vos das pobres crianças e adolescentes que 

não vos conhecem. Protegei-as e enviai muitos missionários para que elas vos conheçam, vos 

amem e tenham vida em abundância. Amém”!  

 

 Terminada a oração, cada criança recebe o lenço (o assessor coloca o lenço em cada criança do seu 

grupo) e enquanto isso canta-se a música ardor missionário. (ou outro canto que seja conhecido pela 

comunidade) Com velas nas mãos as crianças rezam da seguinte forma:  

 



Eu.....membro da IAM nesta paróquia/diocese e no mundo, venho perante Deus e a esta 

comunidade de....dizer mais uma vez o meu sim ao compromisso de anunciar Jesus Cristo a 

todas as crianças e adolescentes do mundo, sem distinção. Assumo o compromisso de ser fiel 

à missão, consagrando a Nossa Senhora meus olhos para enxergar além das aparências, 

meus lábios para falar o que Deus quer, meus ouvidos para escutar sempre a Palavra do 

Senhor, minhas mãos para continuar estendendo-as aos mais necessitados, meus pés para 

seguir Jesus Cristo pobre e meu coração para amar e acolher a todos. Imploro vossa proteção 

e amparo sobre todas as crianças e adolescentes do mundo. Dai a todos o céu, onde 

esperamos continuar a amar-vos para todo o sempre. Amém!  

 

10. PRECES DA COMUNIDADE 

Pres.: Testemunhar o amor é nossa missão. Queremos neste momento elevar a Deus as 

nossas preces, na certeza de que Ele nos acolhe e escuta nossos pedidos. Após cada pedido, 

digamos juntos: 

Todos: Fazei-nos Senhor, testemunhas do vosso amor! 

1. Iluminai o Papa Francisco, todos os bispos, presbíteros e religiosos para que Deus na 

sua infinita bondade conceda a todos, sabedoria para conduzir o rebanho a eles 

confiado, rezemos: 

2. Fortalecei os missionários e missionárias, para que perseverem na missão que 

receberam no batismo e através da vivência do Evangelho e do seu testemunho, tornem 

sempre Jesus Cristo conhecido e amado, rezemos: 

3. Conduzi todos os coordenadores e assessores que fazem parte desta Obra, para que 

iluminados pelo Espírito Santo de Deus, sejam fortalecidos na animação missionária em 

nossas comunidades, rezemos:  

4. Iluminai todas as crianças e adolescentes que hoje se consagraram à missão, para que 

através da oração, do sacrifício e da solidariedade, testemunhem com amor os 

compromissos que hoje assumiram, rezemos: 

 

 Podem ser realizadas preces espontâneas ou conforme a realidade e necessidade da comunidade; 



 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

11. ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

RITOS FINAIS 

 

 
12. BENÇÃO E DESPEDIDA  

 Pode ser escolhida outra bênção do missal; 

Pres.: O Senhor esteja convosco 

Todos: Ele está no meio de nós! 

Pres.: Deus, nosso Pai, nós Vos louvamos e bendizemos por todas as atividades missionárias 

que realizamos por meio de teu Filho Jesus, caminho certo a seguir. Envia sobre nós o Espírito 

Santo, para que as nossas comunidades sejam sinal de vida e de esperança para todos. 

Desperta vocações missionárias e protege os que anunciam o Evangelho. Abençoa o esforço 

desenvolvido por todos os missionários de nossa paróquia, para que nossas comunidades se 

tornem cada vez mais missionárias e responsáveis pela evangelização. Abençoai todas as 

nossas crianças que generosamente se colocam em missão, pela oração e pelo sacrifício. 

Todos: Amém. 

Pres.: Abençoe-vos Deus todo Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

13. CANTO FINAL: HINO DA IAM 


