29 de maio

10ª Jornada
Testemunhando Jesus Cristo até os confins da terra
ROTEIRO PARA SANTA MISSA COM CONSAGRAÇÃO MISSIONÁRIA
ASCENSÃO DO SENHOR DA PÁSCOA
Comentário inicial:
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
bom dia/boa tarde/boa noite! De todas as crianças e adolescentes do
mundo, sempre amigos!
Nesta Solenidade da Ascenção
do Senhor aos céus, entramos
no sentido mais profundo de sua
Ressurreição, que faz dos seus
discípulos comunicadores de seu
nome à todas as nações.
Este momento de grande importância
na caminhada missionária das crianças e adolescentes pertencentes a
Obra, tem o objetivo de reanimar o ardor missionário de cada um e fortificar
seus passos de testemunhas de Cristo.
Nesta Santa Missa, as crianças e
adolescentes da IAM que já percorreram um caminho na Obra, querem
expressar publicamente seu desejo
de pertencer a Infância e Adolescência Missionária, sendo amigos de Jesus e de Maria, e tornando-os conhecidos e amados.

Através da oração, sacrifício e solidariedade/ É o carisma da IAM em
sua totalidade.
2) É a IAM se comprometendo com a
vida e a Igreja/ Foi Dom Carlos quem
sonhou e assim se concretizou/ De
que crianças assumissem a missão na
Igreja/ Em favor de outras crianças,
testemunhando e rezando/ Todos os
dias uma Ave-Maria e dos seus bens
partilhando.
3) Jesus Cristo: Verdade e Vida é Ele
que anunciamos/ Testemunhando-o
em nossa vida e o Evangelho pregando/ Nos cinco continentes, eis a
nossa missão:/ “De ser testemunhas
até os confins de toda terra”(cf.At
1,8)/ A alegria de ser missionário desde pequeno que já impera!

2 SAUDAÇÃO
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.
T.: Amém.

Motivados pelo ardor missionário e
pela alegria do Evangelho que nos
une, celebremos!

Pres.: A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo esteja convosco.

RITOS INICIAIS

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

1 CANTO DE ENTRADA
Hino da 10ª Jornada
Nacional da IAM
TESTEMUNHANDO JESUS
CRISTO, ATÉ OS CONFINS
DA TERRA
(Letra e Música: Rodinei Célio de Andrade)

Glória a Deus nas alturas, e paz na
terra aos homens por Ele amados. /
Senhor Deus, rei dos céus, / Deus
Pai todo-poderoso:/ nós vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós vos
adoramos, / nós vos glorificamos,
/ nós vos damos graças por vossa
imensa glória. / Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, /Senhor Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. /
Vós que tirais o pecado do mundo, /
tende piedade de nós. / Vós que tirais
o pecado do mundo, / acolhei a nossa súplica. / Vós que estais à direita
do Pai, / tende piedade de nós. / Só
vós sois o Santo, / só vós, o Senhor,
/ só vós, o Altíssimo, / Jesus Cristo,
/ com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai. / Amém.

5 ORAÇÃO
Pres.: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa
vitória. Fazei-nos exultar de alegria
e fervorosa ação de graças, pois,
membros do seu corpo, somos
chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do espírito Santo. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

3 ATO PENITENCIAL

6 1ª LEITURA - AT 1,1-11

(sugere-se um canto)

Pres.: Senhor, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Cristo, tende piedade de nós.

Somos crianças e adolescentes
missionários a testemunhar

T.: Cristo, tende piedade de nós.

:Jesus Cristo e seu amor ao mundo inteiro anunciar!:/ (2X)

T.: Senhor, tende piedade de nós.

1) Somos crianças e adolescentes
empenhados na missão/ O Espírito Santo nos anima, nos congrega
para ação/ De ajudar outras crianças
e adolescentes que mais precisam/

4 HINO DE LOUVOR

Pres.: Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Deus Todo-Poderoso, tenha
compaixão de cada um de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
T.: Amém.

Leitura dos Atos dos
Apóstolos,
No meu primeiro livro, ó Teófilo, já
tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, 2até ao dia
em que foi levado para o céu, depois
de ter dado instruções pelo Espírito
Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. 3Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com
numerosas provas. Durante quarenta
dias, apareceu-lhes falando do Reino de Deus. 4Durante uma refeição,
deu-lhes esta ordem: ‘Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a rea1

lização da promessa do Pai, da qual
vós me ouvistes falar: 5’João batizou
com água; vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de
poucos dias`.’ 6Então os que estavam
reunidos perguntaram a Jesus: ‘Senhor, é agora que vais restaurar o
Reino em Israel?’ 7Jesus respondeu:
‘Não vos cabe saber os tempos e
os momentos que o Pai determinou
com a sua própria autoridade. 8Mas
recebereis o poder do Espírito Santo
que descerá sobre vós, para serdes
minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e na Samaria, e até
os confins da terra.’ 9Depois de dizer
isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de
forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. 10Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto
Jesus subia. Apareceram então dois
homens vestidos de branco, 11que
lhes disseram: ‘Homens da Galiléia,
por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos
foi levado para o céu, virá do mesmo
modo como o vistes partir para o céu.’
Palavra do Senhor - Graças a Deus.

7 SALMO - SL 46,2-3. 6-7.8-9
(R.6)
R. Batei palmas, povos todos,
o Senhor subiu ao toque da trombeta!
Ou: R. Aleluia, Aleluia, Aleluia
2
Povos todos do universo, batei palmas,
gritai a Deus aclamações de alegria!
3
Porque sublime é o Senhor, o Deus
Altíssimo, o soberano que domina
toda a terra.

Por entre aclamações Deus se elevou,
o Senhor subiu ao toque da trombeta.
7
Salmodiai ao nosso Deus ao som
da harpa, salmodiai ao som da harpa
ao nosso Rei!
6

Porque Deus é o grande Rei de toda
a terra, ao som da harpa acompanhai
os seus louvores! 9Deus reina sobre
todas as nações, está sentado no
seu trono glorioso.
8

8 2ª LEITURA - EF 1,17-23
Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios,
Irmãos: 17O Deus de nosso Senhor
Jesus Cristo, o Pai a quem pertence
a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça verda-

deiramente conhecer. 18Que ele abra
o vosso coração à sua luz, para que
saibais qual a esperança que o seu
chamamento vos dá, qual a riqueza
da glória que está na vossa herança
com os santos,19e que imenso poder
ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e
força onipotente. 20Ele manifestou sua
força em Cristo, quando o ressuscitou
dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus,21bem acima de toda a
autoridade, poder, potência, soberania
ou qualquer título que se possa mencionar não somente neste mundo, mas
ainda no mundo futuro.22Sim, ele pôs
tudo sob os seus pés e fez dele, que
está acima de tudo, a Cabeça da Igreja, 23que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal.
Palavra do Senhor – Graças a Deus!

9 ACLAMAÇÃO DO
EVANGELHO

(próprio do dia ou a escolha)

10 EVANGELHO - LC 24,46-53
+ Conclusão do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas,
Naquele tempo, disse Jesus a seus
discípulos: 46’Assim está escrito: O
Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia47e no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações,
começando por Jerusalém.48Vós sereis testemunhas de tudo isso.49Eu
enviarei sobre vós aquele que meu
Pai prometeu. Por isso, permanecei
na cidade, até que sejais revestidos
da força do alto’. 50Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia.
Ali ergueu as mãos e abençoou-os.
51
Enquanto os abençoava, afastou-se
deles e foi levado para o céu.52Eles o
adoraram. Em seguida voltaram para
Jerusalém, com grande alegria. 53E
estavam sempre no Templo, bendizendo a Deus.
Palavra da Salvação – Glória a vós,
Senhor!

11 HOMILIA
12 RITO DA CONSAGRAÇÃO
MISSIONÁRIA
Coord. Diocesano: Irmãos e irmãs
iniciamos o rito de consagração e
renovação do compromisso missionária das crianças e adolescentes da
Infância e Adolescência Missionária
da diocese de (nome da Diocese).

Querida comunidade, os pequenos
missionários/as ungidos e consagrados pelo batismo, assumem de forma
consciente a consagração à missão
e assumem publicamente o desejo
de continuar servindo à Jesus Cristo,
através da Pontifícia Obra da Infância
e Adolescência Missionária.
E hoje, dia da 10ª Jornada Nacional
da IAM, estas crianças e adolescentes, que aqui estão, nesta paróquia
querem fazer a consagração missionária com o desejo de tornar Jesus
Cristo conhecido e amado por todos.
Desde o nosso batismo, somos chamados e enviados, e hoje as crianças
e adolescentes da IAM pretendem
assumir e renovar seu compromisso
missionário de rezar todos os dias
pelas crianças e adolescentes do
mundo inteiro e dizer que desejam
continuar pertencendo a esta Obra.
Pres.: Demos graças a Deus!
Coord. Diocesano: neste momento,
convido para que se aproximem do
presbitério aqueles que irão fazer e
aqueles que irão renovar a sua consagração missionária:
Pres.: Queridas crianças e adolescentes, se vocês sentem em seu
coração o desejo de assumir com
fidelidade o carisma da Infância e
Adolescência Missionária e o estilo
de vida missionário, peço que vocês
expressem sua vontade, com liberdade e convicção, diante de Deus e da
comunidade aqui presente.
Crianças e adolescentes: Eu, (diz o
nome) membro da IAM nesta diocese
e no mundo, venho perante Deus e a
esta comunidade, dizer 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 e meu
coração para amar e acolher a todos.
Amém!
Pres.: Que o Senhor Jesus, Nossa
Senhora e nossos Santos padroeiros, São Francisco Xavier e Santa
Terezinha do Menino Jesus, acolham
e abençoem sua generosa entrega e
lhes deem perseverança no cumprimento dos compromissos que acabam de fazer.

T.: Amém
(Após a consagração coloca-se o
lencinho e reza-se a oração da IAM)

Oração da IAM
Crianças e adolescentes: Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compadecei-vos das pobres crianças e adolescentes que não vos conhecem;
protegei-os e enviai muitos missionários para que eles vos reconheçam e
tenham vida em abundância. Amém.
Pres.: Que Deus acolha o compromisso missionário que acabaram de
fazer e renovar. Cristo vos envia. Sejam fiéis!
Criança e adolescente respondem:
Amém!

13 PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor; que foi concebido pelo poder
do Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos
céus, está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos; creio no
Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
da carne, na vida eterna. Amém.

14 ORAÇÃO DA COMUNIDADE
1. Continuai iluminando o Papa Francisco, que na sua missão de pastor
universal, com os bispos do mundo
inteiro, o clero, religiosos e religiosas e os cristãos leigos e leigas continuem despertando a consciência
missionária em toda a Igreja, numa
saída sinodal, em atenção as culturas e povos ainda alheios ao evangelho, rezemos.
T. Senhor, atendei a nossa súplica.
2. Conduzi a todos batizados, para
que animados pelo Espírito Santo,
assumam com amor e fidelidade a
missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado até os confins do mundo, rezemos! R.

sessoras da IAM, para que animados
pela alegria que nasce do encontro e
do seguimento de Jesus, sejam sinais
e presença amorosa de Deus, que
chama e envia, na vida de nossas
crianças e adolescentes, rezemos! R.
5. Fortalecei todas as crianças e adolescentes que hoje foram consagradas, para que assumindo o estilo de
vida missionário, não tenham medo
de seguir e anunciar Jesus Cristo, rezemos! R.
6. Ajudai-nos para que as Obras
Missionárias do Papa sejam mais
conhecidas nas Igrejas locais e possam colaborar material e espiritualmente na evangelização dos povos,
a exemplo da bem-aventura Paulina
Jaricot, rezemos! R.
(Outras preces...)

15 ORAÇÃO DA 10ª JORNADA
NACIONAL DA IAM

Maria, Mãe de todos os povos, olhe
e interceda por nós e por todas as
crianças e adolescentes do mundo.
Que animados e impulsionados pelo
Espírito Santo, sejamos testemunhas
de Jesus Cristo que nos chama e envia para cooperar na missão até os
confins do mundo.

LITURGIA EUCARÍSTICA
16 CÂNTICO DAS OFERENDAS

(a escolha)

17 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS

Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que,
levando ao altar as alegrias e fadigas
de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus
Pai todo-poderoso.
T.: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para a glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a
santa Igreja.
Pres.: Ó Deus, nós vos apresentamos
este sacrifício para celebrar a admirável ascensão de vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos
com ele até a pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor.

3. Iluminai todas crianças e adolescentes da IAM, para que vivendo a
espiritualidade missionária e o carisma da Obra, sejam verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, rezemos! R.

(Missal, p.477 – Pf. p. 426)

4. Inflamai todos os assessores e as-

T.: Ele está no meio de nós.

18 ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Pres.: O Senhor esteja convosco.

Pres.: Corações ao alto.
T.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor,
nosso Deus.
T.: É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: Na Verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darvos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno
e todo-poderoso. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho, Jesus, rei
da glória, subiu (hoje) ante os anjos
maravilhados ao mais alto dos céus.
E tornou-se o mediador entre vós,
Deus, nosso Pai, e a humanidade
redimida, juiz do mundo e Senhor do
universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para
dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa
razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T.: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome
do Senhor! Hosana nas alturas!
Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois
santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e † o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
Pres.: Estando para ser entregue e
abraçando livremente a paixão, ele
tomou o pão, deu graças e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É
O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA
A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!

T.: Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
Pres.: Celebrando, pois, a memória
da morte e ressurreição do vosso
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos por que nos
tornastes dignos de estar aqui na
vossa presença e vos servir.
T.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
Pres.: E nós vos suplicamos que,
participando do Corpo e Sangue
de Cristo, sejamos reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo.
T.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo mundo
inteiro: que ela cresça na caridade
com o papa N., com o nosso bispo N.
e todos os ministros do vosso povo.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
Pres.: Lembrai-vos também dos
(outros) nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que
partiram desta vida: acolhei-os junto
a vós na luz da vossa face.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
Pres.: Enfim, nós vos pedimos,
tende piedade de todos nós e dainos participar da vida eterna, com
a virgem Maria, mãe de Deus, com
os santos apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de
vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.

Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda de Cristo
Salvador.
T.: Vosso é o Reino, o poder e a
glória para sempre!

20 ORAÇÃO PELA PAZ
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes
aos vossos apóstolos: eu vos deixo
a paz, eu vos dou a minha paz. Não
olheis os nossos pecados, mas a
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe,
segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o
Pai e o Espírito Santo.
T.: Amém!
Pres.: A paz do Senhor esteja
sempre convosco.
T.: O amor de Cristo nos uniu.
Pres.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em
Cristo Jesus.

21 FRAÇÃO DO PÃO
Pres.: Esta união do Corpo e do
Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor
nosso, que vamos receber, nos sirva
para a vida eterna.
T.: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo, dainos a paz.

T.: Concedei-nos o convívio dos
eleitos!

Pres.: Senhor Jesus Cristo, o vosso
Corpo e o vosso Sangue, que vou
receber, não se tornem causa de
juízo e condenação; mas, por vossa
bondade, sejam sustento e remédio
para minha vida.

Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, agora e para sempre.

Pres.: Provai e vede como o Senhor
é bom; feliz de quem nele encontra
seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

T.: Amém!

T.: Senhor, eu não sou digno/a de
que entreis em minha morada, mas
dizei uma palavra e serei salvo/a.

19 ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
Pres.: Obedientes à palavra do
Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
T.: Pai Nosso...
Pres.: Livrai-nos de todos os males,
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.

22 CÂNTICO DE COMUNHÃO
(a escolha)

Antífona da Comunhão
Pai, eu te peço que eles sejam um,
como nós somos um, aleluia!

23 ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
Pres.: Deus eterno e todo-poderoso,
que nos concedeis conviver na terra
com as realidades do céu, fazei que
nossos corações se voltem para o alto,
onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor.

RITOS FINAIS
24 BENÇÃO - ENVIO
Pres.: Que Deus todo-poderoso vos
abençoe no dia de hoje, quando o
seu Filho penetrou no mais alto dos
céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão.
T.: Amém.
Pres.: Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos
discípulos após a ressurreição, vos
apareça em sua eterna benevolência
quando vier para o julgamento.
T.: Amém.
Pres.: E vós, crendo que o Cristo
está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de
tê-lo convosco até o fim dos tempos,
conforme sua promessa.
T.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo.
T.: Amém.

25 CÂNTICO FINAL
(a escolha)
Hino da IAM
VIDA ABUNDANTE AO MUNDO
OFEREÇO QUERO ACENDER A
CHAMA DO AMOR SOU MISSIONÁRIO(A) E MESMO PEQUENO(A).
SIRVO ALEGRE AO REINO DE DEUS
1) Mãe de Jesus e das crianças que
mais precisam do nosso amor acolhe
a todos sob teu manto, guia-nos sempre para o Senhor. R.
2) Seguindo os passos do padroeiro
vamos a vida inteira doar como Francisco e Teresinha, nossa missão é
Cristo anunciar. R.
3) Com alegria construiremos Senhor Jesus teu Reino de Amor! A Boa
Nova anunciaremos com nossa vida,
em teu nome, Senhor! R.

