
Orientação Geral
Missionárias e missionários, estes roteiros foram preparados como sugestão para a vivência do 
mês de março, tendo em vista o conflituoso cenário mundial. Todas essas propostas podem ser 
adaptadas de acordo com a realidade de cada região, paróquia e grupo da IAM. Fica sob a respon-
sabilidade de cada assessor(a) e coordenador(a) analisar aquilo que se aplica para a sua realidade, 
aplicar ou transformar, conforme a necessidade. O essencial é que, em espírito de Fraternidade 
Universal, não nos esqueçamos de rezar pelos nossos irmãos e irmãs da Ucrânia e da Rússia, e 
sermos solidários a eles(as).

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

ROTEIROS PARA ENCONTROS DO MÊS DE MARÇO
TEMA: MISSIONÁRIOS DE JESUS, ANUNCIADORES DA PAZ

Ambiente
Bíblia, Velas, Cores dos continentes (destaque para as cores branco e amarelo, representando os con-
tinentes Europeu e Asiático onde estão a Ucrânia e a Rússia), imagens das bandeiras da Ucrânia e da 
Rússia e símbolos da Paz.

Materiais para atividade (presencial)
Notícias sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia e sobre a situação das crianças, cartolina, cola, canetinhas, etc.

Acolhida: Música “Paz pela Paz” (Nando Cordel)
A paz do mundo 
Começa em mim 
Se eu tenho amor 
Com certeza sou feliz 
Se eu faço o bem ao meu irmão 
Tenho a grandeza dentro do meu coração

Chegou a hora da gente construir a paz 
Ninguém suporta mais o desamor

Paz pela paz - pelas crianças 
Paz pela paz - pelas florestas 
Paz pela paz - pela coragem de mudar

Paz pela paz - pela justiça 
Paz pela paz - a liberdade 
Paz pela paz - pela beleza de te amar

Paz pela paz - pro mundo novo 
Paz pela paz - a esperança 
Paz pela paz - pela coragem de mudar

Paz pela paz - pela justiça 
Paz pela paz - a liberdade 
Paz pela paz - pela beleza de te amar

REALIDADE MISSIONÁRIA



Acolhida
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2, 14). Como missionários de Jesus, somos 
anunciadores da sua Boa-Nova e construtores de um Reino de Paz no mundo. Que situações do mundo 
precisamos VER para TRANSFORMAR? Onde precisamos semear a PAZ? Hoje vamos conhecer um pouco 
da realidade vivenciada pela Ucrânia e pela Rússia.

Oração
Senhor Jesus, faz de nós criança e adolescentes sensíveis à vida de todos os povos e capazes de entender 
suas lutas e dores. Nos ensine a servir, em especial, aos mais pobres e fragilizados, e a construir a paz no 
mundo, desde nossas casas até os lugares mais distantes. Que sigamos sempre firmes no propósito de ser 
‘sempre amigos’ de todas as crianças e adolescente do mundo. Amém.

Partilha dos compromissos semanais
Deve ser realizada, caso o grupo já tenha iniciado as atividades no mês anterior.

Vivenciando a Palavra de Deus
Vamos ler o texto do Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 14, versículo 27, e meditar as se-
guintes questões:

- Se Jesus deixa para nós a sua Paz, porque motivos a humanidade promove a guerra e a violência? Isso 
agrada o coração de Jesus?

- Eu tenho sido um instrumento da paz na minha casa, na escola e nos lugares por onde passo?

Partilhando a vida
Vamos ler algumas notícias sobre a situação das crianças no conflito entre Ucrânia e Rússia e depois pro-
duzir um cartaz com elas, destacando o apelo às pessoas para que rezem pela paz no mundo e pelo fim do 
conflito. No encontro online, o grupo pode produzir um card ou um vídeo e divulgar nas redes sociais.

Compromissos
Conversar com outras pessoas – parentes, amigos, vizinhos – sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, fazê-
-las conhecer a situação das crianças e convidá-las a rezar pela paz. Realizar os momentos de oração em 
família pela Ucrânia, conforme o roteiro sugerido pela IAM do Brasil.

Oração Final
Rezemos/cantemos juntos a oração pela paz de São Francisco de Assis:

Senhor, Fazei de mim um instrumento de vossa Paz. Onde houver Ódio, que eu leve o Amor. Onde houver 
Ofensa, que eu leve o Perdão. Onde houver Discórdia, que eu leve a União. Onde houver Dúvida, que eu 
leve a Fé. Onde houver Erro, que eu leve a Verdade. Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança. 
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria. Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado; compreender, que ser compreendido; 
amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado e é morrendo, que se 
vive para a vida eterna! Amém.

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

ROTEIROS PARA ENCONTROS DO MÊS DE MARÇO
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Despedida: Música “É bonita demais” (Zé Vicente)
É bonita de mais, é bonita demais 
A mão de quem conduz a bandeira da paz

É a paz verdadeira 
Que vem da justiça, irmão 
É a paz da esperança 
Que nasce de dentro do coração

É a paz da verdade, da pura irmandade do amor 
Paz da comunidade 
Que busca igualdade, ô, ô

Paz que é graça e presente, na vida da gente 
De fé, paz do onipotente, 
Deus na nossa frente, Javé

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro
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Orientação Geral
Missionárias e missionários, estes roteiros foram preparados como sugestão para a vivência do 
mês de março, tendo em vista o conflituoso cenário mundial. Todas essas propostas podem ser 
adaptadas de acordo com a realidade de cada região, paróquia e grupo da IAM. Fica sob a respon-
sabilidade de cada assessor(a) e coordenador(a) analisar aquilo que se aplica para a sua realidade, 
aplicar ou transformar, conforme a necessidade. O essencial é que, em espírito de Fraternidade 
Universal, não nos esqueçamos de rezar pelos nossos irmãos e irmãs da Ucrânia e da Rússia, e 
sermos solidários a eles(as).

Ambiente
Vela, Bíblia, Flores, o globo focando a Ucrânia, imagem das realidades da guerra da Ucrânia, colocar em 
destaque a Cor branca representando o continente da Europa, 10 CORAÇÕES BRANCOS.

Acolhida
Acolher as crianças e adolescentes com músicas que fale da paz e da IAM; fazer a saudação da IAM.

Motivação
Jesus nos diz “Eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz”. A paz é um grande bem para a humanidade.
Partilha dos compromissos semanais: Rever como foi a realização dos compromissos do encontro anterior.

Aprofundando o tema
Crianças com o nosso batismo recebemos um mandato de Jesus:  Levar a todas as pessoas o anuncio do 
seu amor e de modo especial de sermos construtores e anunciadores da paz. Hoje somos convidados a nos 
unir a Ucrânia neste momento tão difícil que estão vivendo. A falta de diálogo e perdão, gera uma situação 
conflituosa nos corações das pessoas. Como crianças e adolescentes missionários o nosso coração se ele-
va a Deus, a nossa súplica pedindo a paz dos corações para aquele país.

Dinâmica
Pedir para as crianças e adolescentes pegarem UMA PEQUENA FOLHA DE PAPEL E UM LÁPIS PARA 
ESCREVER OU DESENHAR.

Primeiro momento
O coordenador ou assessor irá pedir para que as crianças e adolescentes se imaginarem em uma situação 
como as pessoas da Ucrânia estão vivendo e que coloque no papel os sentimentos que elas iriam sentir 
(medo, tristeza, angústia) pedir para que escreva ou desenhe. 

Segundo momento
Pedir para que virem a folha e nela escreva ou desenhe que sentimento teriam se estivesse em um lugar de 
paz, tranquilo, com um jardim bonito e principalmente perto de Jesus. Ao final, pedir para que elas reflitam, 
tantas crianças estão sentindo o que elas sentiram ao imaginar o lugar ruim, mas todos nós somos convida-
dos a sentir sentimentos bons, nesse lugar bom, porque o nosso lugar bom não precisa ser um lugar perfeito 
só precisamos estar na presença de Deus para sentir a verdadeira paz. 

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

ROTEIROS PARA ENCONTROS DO MÊS DE MARÇO
TEMA: MISSIONÁRIOS DE JESUS, ANUNCIADORES DA PAZ
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Conclusão da dinâmica
Pedir para que as crianças ao final de refletirem entre si, juntem todos os papéis e coloque dentro de uma 
cesta. Ao final, rezar uma ave maria pedindo para que as crianças e adolescentes do mundo inteiro, prin-
cipalmente da Ucrânia, possam sentir essas alegrias de estar perto de Jesus mesmo em um ambiente de 
conflito, que através da nossa oração possamos levar a paz de coração que tanto necessitam.

Adoração ao Santíssimo Sacramentado
Obs.: Caso este encontro seja realizado de forma online pode antecipar o texto bíblico no encontro e partici-
par da adoração ao santíssimo nos horários oferecido nas paróquias e comunidades. 

Motivação
Queridas crianças hoje Jesus está Feliz por virem pedir a sua ajuda pedindo a paz no país da Ucrânia e pela 
humanidade. Vamos com muita piedade e amor acolher a presença de Jesus no meio de nós.

Música
Vem Jesus, toma conta de mim ou Vem, Senhor Jesus

Vivenciando a Palavra de Deus
João 16,29-33

“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; 
eu venci o mundo.”

Reflexão
Crianças e adolescentes era comum Jesus falar às pessoas à sua volta, filho” tem bom ânimo. Devemos ali-
mentar o nosso ânimo, o nosso entusiasmo pela vida com boas notícias, esperança e fé, e assim podemos 
ser vitoriosos diante das dificuldades da vida. Como pequenos e grandes missionários, Cristo nos convida 
para a ser um vencedor, lutar contra toda esperança. Vamos nos lembrar sempre das palavras de Jesus: “No 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci”.

Uma prece do coração
Pedir para que as crianças e adolescentes colocarem a mão no coração e rezarem juntos: Jesus meu amigo es-
cutamos o clamor e o grito de tantas crianças e adolescentes da Ucrânia como também seus de seus familiares 
que se encontram aflitos e desesperados com tanta violência, ódio e falta do dialogo gerando a guerra naquele 
país. Ajoelhados aos teus pés viemos pedir que cesse a guerra e traga a paz nos corações das pessoas.

Dezena do terço
A cada Ave-Maria coloca-se um coração aos pés de Jesus rezando pela Europa e de forma especial pela Ucrânia.
Rezar uma Pai nosso, uma Ave Maria e glória ao Pai pelo Papa Francisco.

Música
Jesus é meu amigo (para as crianças); Nas asas do Senhor (para os adolescentes)

Compromissos
Convidar os pais para visitar Jesus no santíssimo sacramento nas Igrejas mais próxima de sua casa e rezar 
pedindo a paz na Ucrânia e no mundo inteiro. 

Oração Final: Oração da IAM

Despedida: Saudação da IAM

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

ROTEIROS PARA ENCONTROS DO MÊS DE MARÇO

ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA



Orientação Geral
Missionárias e missionários, estes roteiros foram preparados como sugestão para a vivência do 
mês de março, tendo em vista o conflituoso cenário mundial. Todas essas propostas podem ser 
adaptadas de acordo com a realidade de cada região, paróquia e grupo da IAM. Fica sob a respon-
sabilidade de cada assessor(a) e coordenador(a) analisar aquilo que se aplica para a sua realidade, 
aplicar ou transformar, conforme a necessidade. O essencial é que, em espírito de Fraternidade 
Universal, não nos esqueçamos de rezar pelos nossos irmãos e irmãs da Ucrânia e da Rússia, e 
sermos solidários a eles(as).

Ambiente
Bíblia, Velas, Cores dos continentes, cartazes com o nome PAZ, desenho de uma pomba, do planeta terra

Motivação
Queridas crianças, adolescentes, familiares, estamos iniciando hoje o nosso encontro do Compromisso Mis-
sionário. Desde o início do mês temos acompanhado e rezado pela difícil situação que o povo da Ucrânia 
está vivendo por conta dos ataques da Rússia. Queremos estar próximos desses nossos irmãos que estão 
sofrendo as consequências da guerra, assim como nos ensina o nosso 6° compromisso missionário: manter-
se bem informado sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continentes.

Oração
Cantar o refrão orante: “Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está.”
Coordenador (C): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Todos (T): Amém! 
C: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre 
com todos vocês. 
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Partilha dos compromissos semanais
Rever como foi a realização dos compromissos do encontro anterior.

Vivenciando a Palavra de Deus
Vamos ler o texto da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 19. Após a leitura fazer 
um breve momento de silêncio.

Partilhando a vida
- Tenho buscado imitar Jesus no meu dia-a-dia, e ser instrumento de paz na vida dos meus familiares e amigos? 
- O que falta hoje para que o mundo viva em paz? 
- Se Cristo uniu aquilo que era dividido, porque ainda nos dias de hoje as pessoas vivem com tanta indife-
rença umas com as outras? 
- Como missionário(a) o que posso fazer para que o mundo seja um lugar onde todos vivam como irmãos?

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

ROTEIROS PARA ENCONTROS DO MÊS DE MARÇO
TEMA: MISSIONÁRIOS DE JESUS, ANUNCIADORES DA PAZ
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Compromissos
- Rezar uma Ave Maria todos os dias pelos missionários da Ucrânia, para que continuem firmes na missão 
de anunciar Jesus e socorrer os que mais sofrem; 
- Acompanhar as notícias sobre a situação na Ucrânia pelas mídias sociais e conversar com seus pais e ami-
gos sobre as consequências da guerra e a importância de sermos pessoas construtoras de uma sociedade 
pacifica e fraterna; 
- Realizar a oferta do sacrifício missionário no cofrinho missionário (se possível).

Oração Final
Encerremos o nosso encontro rezando a Oração da IAM e do nosso Anjo da Guarda, pedindo ao Senhor que 
derrame o dom da paz sobre a Ucrânia e sobre toda a humanidade.

Despedida: Música “Utopia” (Zé Vicente)
Quando o dia da paz renascer
Quando o Sol da esperança brilhar
Eu vou cantar
Quando o povo nas ruas sorrir
E a roseira de novo florir
Eu vou cantar
Quando as cercas cairem no chão
Quando as mesas se encherem de pão
Eu vou cantar
Quando os muros que cercam os jardins, destruídos
Então os jasmins vão perfurmar
Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo
No olhar da gente a certeza de irmãos: reinado do povo
Quando as armas da destruição
Destruídas em cada nação
Eu vou sonhar
E o decreto que encerra a opressão
Assinado só no coração
Vai triunfar
Quando a voz da verdade se ouvir
E a mentira não mais existir
Será enfim
Tempo novo de eterna justiça
Sem mais ódio sem sangue ou cobiça
Vai ser assim

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro
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Orientação Geral
Missionárias e missionários, estes roteiros foram preparados como sugestão para a vivência do 
mês de março, tendo em vista o conflituoso cenário mundial. Todas essas propostas podem ser 
adaptadas de acordo com a realidade de cada região, paróquia e grupo da IAM. Fica sob a respon-
sabilidade de cada assessor(a) e coordenador(a) analisar aquilo que se aplica para a sua realidade, 
aplicar ou transformar, conforme a necessidade. O essencial é que, em espírito de Fraternidade 
Universal, não nos esqueçamos de rezar pelos nossos irmãos e irmãs da Ucrânia e da Rússia, e 
sermos solidários a eles(as).

Oração em Família
IAM reza pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro

ROTEIROS PARA ENCONTROS DO MÊS DE MARÇO
TEMA: MISSIONÁRIOS DE JESUS, ANUNCIADORES DA PAZ

Ambiente
Bíblia, Velas, Cores dos continentes, bandeiras brancas e outros símbolos da Paz.

Materiais para atividade (presencial)
Cartolina ou folha de ofício, cola, canetinhas, figuras de símbolos da paz, etc.

Acolhida: Música “A paz” (Roupa Nova)
Deve haver um lugar dentro do seu coração
Onde a paz brilhe mais que uma lembrança
Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais
Encontrar o caminho da esperança
Sinta: Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens
Se fazendo irmão, estendendo a mão
Só o amor muda o que já se fez
E a força da paz junta todos outra vez
Venha, já é hora de acender a chama da vida
E fazer a terra inteira feliz
Se você for capaz de soltar a sua voz
Pelo ar como prece de criança
Deve então começar, outros vão te acompanhar
E cantar com harmonia e esperança
Deixe que esse canto lave o pranto do mundo
Pra trazer perdão e dividir o pão

Motivação
“Bem aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus! (Mt 5, 9). Promover a 
paz é tornar Jesus presente em nossas vidas e tornar a terra mais parecida com o Céu. Vamos celebrar o 
dom de sermos filhos de Deus, irmãos de todos e construtores da paz.

VIDA DE GRUPO



Oração
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós Vos louvamos e bendizemos pela Vossa comunhão, princípio e fonte 
da missão. Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz, testemunhar com esperança, um mundo de justiça e 
diálogo, de honestidade e verdade, sem ódio e sem violência. Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, 
seguindo Jesus Cristo, construindo um Reino de Paz. Amém.

Partilha dos compromissos semanais
Rever como foi a realização dos compromissos do encontro anterior.

Vivenciando a Palavra de Deus
Meditar a citação “Bem aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus! 
(Mt 5, 9) ou todo o texto das Bem-aventuranças (Mt 5, 1-12 ou Lc 6, 20-49)

Partilhando a vida
Ler e refletir o texto abaixo pensando no compromisso cristão de promover a paz.

CADA UM DE NÓS TEM UMA COLHERZINHA
“O que pode fazer um homem comum quando se vê diante de um incêndio enorme? Pode tentar fugir das 
chamas, abandonando à sua própria sorte todos aqueles que não conseguem correr ou que não têm para 
onde fugir. Pode ficar assistindo ao incêndio e lamentando a destruição. Pode atribuir a culpa a outros. Pode, 
também, encher de água a colher de chá que tem nas mãos e jogar a água no fogo, repetindo seu gesto 
quantas vezes puder.
Cada um de nós tem uma colherzinha. [...]”
(Amos Oz, Folha de São Paulo, 21 de abril de 2002, Falando sobre Guerra na Palestina)
- O que tem em nossa colherzinha? Que pequenas atitudes pacíficas podem ajudar a promover a paz no 
mundo e em nosso lugar?

Atividade presencial
Dividir o grupo em duplas e distribuir material para produção de cartazes. Cada dupla deverá idealizar uma 
pequena atitude ou gesto que ajude a promover a paz no mundo a partir do lugar em que vive. A ideia deve 
ser registrada com um desenho e descrita com um título. Ao final, apresentar aos companheiros, montar um 
painel e expor em algum lugar público (Centro Pastoral, Mural da Igreja, etc.)

Atividade online
Nos encontros online, a mesma atividade pode ser feita individualmente. Ao final do encontro as crianças 
e adolescentes podem fotografar ou encaminhar o seu cartaz para o(a) assessor(a) do grupo montar um 
painel e expor em algum lugar público.

Compromisso
Praticar atitudes (em especial, as que foram apontadas na atividade) que promovam a paz em casa, na 
escola e em outros ambientes. 

Oração Final
Senhor, nós te agradecemos por este mês de oração pela paz no mundo. Ajuda-nos a ser missionários 
e missionárias pelo testemunho de vida e pelo anúncio do Evangelho da paz. Ajuda-nos a cultivar a 
coragem de trabalhar na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, onde todos sejam irmãos 
e irmãs. Amém.

Oração em Família
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Despedida
Saudar a todos com a paz de Cristo, cantar a música “Quero te dar a paz”
Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. (2x)

Na flor vejo manifestar o poder da criação
Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão
Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão
Sinto forte o poder do amor, dentro do seu coração

Deus é Pai e nos protege, Cristo é filho e salvação
Santo Espírito consolador, Na trindade somos irmãos
Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão
Sinto forte o poder do amor, dentro do seu coração

Oração em Família
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