


A Pontifícia Obra da Infância e Adolescência 
Missionária (IAM) tem o objetivo de despertar gra-
dualmente a consciência missionária nas crianças 
e adolescentes, animando-as a partilhar a fé e os 
seus bens materiais com as crianças e adolescentes 
das regiões e Igrejas mais necessitadas, bem como, 
promover vocações missionárias desde a infância.

Recordamos o fundador Dom Carlos de  
Forbin-Janson, que iniciou a Obra da Santa Infância 
para promover a missão entre as crianças com o 
lema “as crianças evangelizam as crianças, as crian-
ças rezam pelas crianças, as crianças ajudam as 
crianças de todo o mundo”. 

Portanto, a IAM tem seu papel fundamental na 
animação e cooperação missionária na Igreja. Por 
meio do seu carisma, crianças e adolescentes assu-
mem o papel de protagonistas no anúncio da Boa 
Nova, e contribuem com a missão no mundo intei-
ro através do seu testemunho de vida. Por meio da 
Oração, Sacrifício e Solidariedade, crianças e ado-
lescentes de todo o Brasil revelam de forma concre-
ta o mandato de Jesus Cristo: “Sereis minhas teste-
munhas até os confins da terra” (At 1,8). 

Com o intuito de fortalecer o protagonismo das 
crianças e adolescentes da Obra, os participantes da 
24ª Assembleia Nacional da IAM, após uma reflexão 
nos grupos de trabalho, traçaram um Plano Trienal 
de Ação. Tem em seu objetivo o fortalecimento da 

identidade da Obra por meio do protagonismo de 
crianças e adolescentes e de iniciativas que gerem 
processos de formação, missão e articulação, visan-
do a unidade e comunhão da IAM em todos os níveis 
de atuação no Brasil.

Foi pensando na concretude da nossa fé, que 
deve ser vivenciada em gestos concretos de amor 
a Deus e ao próximo, que os participantes da úl-
tima Assembleia Nacional, as Coordenações Esta-
duais e a Secretaria Nacional traçaram ações a se-
rem realizadas ao longo deste triênio de 2022-2024, 
com nossas crianças, adolescentes, assessores e 
famílias que fazem a Pontifícia Obra da Infância e  
Adolescência Missionária.

As prioridades aprovadas nos Eixos da Formação, 
Ação Missionária e Articulação/Organização, permea-
da pelo Eixo Espiritualidade Missionária, servirão de 
impulso à nossa caminhada de IAM e de Igreja Missio-
nária, em estado permanente de missão.

Convidamos os Senhores bispos, Coordenações 
estaduais, diocesanas, assessores(as) e todas as 
crianças e adolescentes da Obra, a acolher e apre-
sentar este Plano, bem como, contribuir para que 
seja concretizado em suas realidades locais.

Ir. Antonia Vania de Sousa
Secretária Nacional da IAM
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Objetivo geral
Fortalecer a identidade da IAM por meio do protagonismo de crianças e adolescentes e de iniciativas que gerem processos de formação, 

missão e articulação, visando a unidade e a comunhão da Obra em todos os níveis de atuação no Brasil.



EIXO DA FORMAÇÃO

Objetivo Fortalecer o protagonismo de crianças e adolescentes, a identidade missionária universal de assessores e coordenadores da IAM, por meio 
do carisma e espiritualidade da obra.

Ações Intencionalidades Atividades a serem desenvolvidas Âmbitos Públicos Quando Responsáveis

Curso de 
formadores/
multiplicadores

Orientar coordenadores e assessores 
estaduais da IAM com as temáticas 
que conduzem à missão e à Obra da 
IAM, de modo que estes formem ou-
tros assessores de seu estado e multi-
pliquem a Obra em sua região

Realizar encontros de estudo e atuali-
zação para os assessores já atuantes

 • Curso (CH 50 horas) dentro das quatro áreas integradas

 • Promover atividades missionárias que levem à vivên-
cia da Espiritualidade e Carisma da Obra orientada no 
âmbito ad gentes;

 • Trabalhos em grupo

 • Dinâmicas 

Nacional

Estadual

Coordenações Estaduais 

Coordenações Diocesanas 

Até 2023

Secretaria 
Nacional

Coordenações 
Estaduais

Material 
formativo

Auxiliar na formação dos membros da 
Obra da IAM

 • Elaboração de materiais

 • Disponibilidade de materiais/roteiros de encontros 
on-line (site das POM/Facebook)

Nacional

Crianças (de 2 a 6 anos)

Adolescentes 
(de 12 a 15 anos)

Assessores/Coordenadores

Até 2023

Secretaria 
Nacional

Assessores

Protagonismo

Criar uma interação entre as crianças 
e adolescentes, favorecendo a sinoda-
lidade e o protagonismo delas

Avaliar a caminhada da Obra através 
do olhar das crianças e adolescentes

 • Encontros para formação de crianças e adolescentes 
com um olhar atento para a metodologia, ludicidade e 
ações práticas

 • Formulários de escuta

Nacional

Estadual

Diocesano

Crianças e adolescentes 
dos grupos

Ao longo 
do triênio

Secretaria 
Nacional

Coordenações 
estaduais e 
Diocesanas

Temas e 
metodologias

Fortalecer a práxis e vivência do Carisma, 
traduzindo no testemunho de vida

 • Carisma da Obra da IAM no processo formativo;

 • Reconstrução da história da IAM

 • Buscar parcerias para o cuidado com as crianças e 
adolescentes

 • Resgatar oficinas de cultura

 • Círculo de encontros de formação humana – espiritualidade

Nacional 

Estadual

Diocesano

Crianças, adolescentes, 
assessores e famílias, en-
volvidos na Obra da IAM

Contínuo

Secretaria 
Nacional

Coordenações 
estaduais, 
diocesanas e 
assessores
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EIXO DA AÇÃO MISSIONÁRIA

Objetivo Despertar e testemunhar o ardor missionário na comunidade a partir dos grupos da IAM, por meio do protagonismo de crianças e adolescentes.

Ações Intencionalidades Atividades a serem desenvolvidas Âmbitos Públicos Quando Responsáveis

Jornada 
Nacional
da IAM

Vivenciar o carisma com intensidade
 • Encontros em níveis diocesanos

 • Instituir o dia com celebração na diocese
Nacional Os grupos de IAM

Ao longo 
do triênio
em maio

Secretaria 
Nacional e 
equipe de 
Coordenadores 
Diocesanos

Mês Missionário 
Convite para todo batizado viver seu 
chamado missionário através do 
“BATISMO”

 • Aprofundar a proposta do mês missionário orientada 
a missão ad gentes

 • Promover formas de intercâmbios missionários com 
os grupos da IAM de diferentes localidades

 • Maior divulgação e participação

Local Paroquial, todo 
Povo de Deus

Ao longo 
do triênio

em 
outubro

Coordenadores 
diocesanos, 
assessores 
da IAM, com 
sintonia aos 
COMIPAs, 
pastorais e 
serviços da 
Igreja

Protagonismo Que as crianças sejam “AGENTES” 
do anúncio

 • Realizar encontros de animação missionária para 
crianças e adolescentes, protagonizados pela IAM

 • Criar semanas missionárias com atividades de missão

 • Promover intercâmbios entre grupos da IAM na diocese

 • Estimular a participação e integração das crianças e 
adolescentes nas atividades da Igreja

Local Diocesano/Paroquial Ao longo 
do triênio

Assessores e 
coordenadores 
da IAM

Identidade Fortalecer a identidade missionária 
ad gentes dos membros da Obra

 • Retiros 

 • Fomentar a espiritualidade com o carisma da obra. 

 • Promover atividades que resgatem e registrem a 
história dos grupos

Local Famílias, crianças, ado-
lescentes e assessores Até 2023

Coordenações 
Diocesanas, 
Assessores e 
Coordenadores 
da IAM
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EIXO DA ARTICULAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

Objetivo Fortalecer, a partir da atuação de crianças e adolescentes, a unidade e a comunhão da IAM no Brasil.

Ações Intencionalidades Atividades a serem desenvolvidas Âmbitos Públicos Prazos Responsáveis

Sondagem Atualizar os dados dos grupos da IAM 
no Brasil pós pandemia

 • Mapeamento da IAM em unidades educacionais 
e paróquias Nacional Coordenações diocesanas 

e unidades educacionais Até 2023 Secretaria 
Nacional

Assembleia
Nacional

Avaliar a caminhada da Obra e traçar 
um plano de ação, a fim de fortalecer 
o carisma da IAM e articular a todos, 
para que haja uma maior unidade en-
tre os grupos

 • Escuta dos grupos através de formulários Nacional Coordenações estaduais Em 2024 Secretaria 
Nacional

Protagonismo

Estimular o interesse pelas atividades 
da Obra que tem como carisma a mis-
são ad gentes

Criar uma maior interação entre as 
crianças, adolescentes e assessores

 • Envolver os Pais no protagonismo das crianças 
e adolescentes

 • Promover um encontro a nível Nacional com 
as crianças e adolescentes da Obra

 • Participação das crianças e adolescentes nas coordena-
ções da IAM a nível paroquial, diocesano e estadual

Nacional/ 
Estadual e 
Diocesano

Famílias, Coordenações Contínuo Coordenações 
e Assessores

Linguagem, 
comunicação e 
tecnologias

Possibilitar maior interatividade nas 
atividades realizadas

Aprimorar a comunicação, às novas 
linguagens midiáticas

 • Maior divulgação da IAM

 • Criação de vídeos

 • Usar redes sociais

 • Atualização da linguagem nos materiais para encon-
tros com adolescentes

 • Formação sobre o uso das novas tecnologias respei-
tando a LGPD

 • Utilizar os meios de comunicação social

 • Informar o destino do recurso do cofrinho

Nacional,
Estadual e 
Diocesano

Todos os envolvidos 
na Obra

Ao longo 
do triênio

Secretaria 
Nacional e 
Coordenações 
Estaduais e 
Diocesanas


