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1° Encontro
Realidade Missionária - Contemplar

Ambiente: Cruz, globo, Bíblia, vela, tecido nas cores dos continentes, 
cartaz da 10ª Jornada Nacional, imagens de situações às quais esta-
mos vivenciando do mundo, imagens de pessoas que são modelos 
de missionários para nós, imagens de Paulina Jaricot, Dom Carlos e 
outros.

Acolhida: Crianças e adolescentes, fi nalmente chegou o mês de maio 
e com ele duas grandes festividades: vamos celebrar a nossa 10ª 
Jornada Nacional da IAM e aniversário da IAM, com seus 179 anos 
de fundação. Como crianças e adolescentes missionárias, devemos 
viver intensamente este mês e trabalhar para que a nossa comuni-
dade vibre e ajude os missionários do mundo inteiro. Jesus deve ser
conhecido e amado por todos e todas!

E para bem começarmos este encontro vamos cantar o hino da 10ª 
Jornada Nacional (o Hino se encontra em anexo no fi nal do roteiro).

Em seguida fazer um momento de animação, sugestão de músicas:
• “Quem é que vai?”
• Missionariozinho
• Desse tamanhão
• Sou pequeno missionário
No fi nal façamos todos juntos a saudação da IAM. 
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Partilha dos Compromissos Semanais
Motivar as crianças e adolescentes a partilhar aquilo que foi proposto 
como compromisso no encontro anterior.

Motivação: Como pequenos e grandes missionários de Jesus so-
mos convidados nesta 10ª Jornada da IAM, que tem como tema: 
“Testemunhando Jesus Cristo até os confins da terra”, a ter um olhar 
além-fronteiras assim como fez Jesus. Podemos reconhecer que 
a pandemia não acabou, mas a jornada da Infância e Adolescência 
Missionária chegou para celebrarmos com alegria e com um olhar de 
esperança para um futuro melhor.

Escolha a melhor forma para vivenciar este lindo momento, seja ela 
em família, presencialmente com seu grupo ou de forma virtual, de 
acordo com a situação do lugar que você se encontra.

Quel tal convidar sua comunidade paroquial como também o pároco 
para que ele, bem como toda a comunidade, estejam cientes das ati-
vidades realizadas pela IAM na sua 10ª Jornada Nacional.

Momento orante: Construir um caminho na sala de encontro (os 
coordenadores e assessores devem usar a sua criatividade, colocar 
no meio do caminho o tema da 10ª Jornada) Convidar as crianças e os 
adolescentes a ficar em círculo em volta do caminho.
Invocar a santíssima Trindade (rezar ou cantar).

Músicas
Crianças: Missões está no coração de Deus
(https://www.youtube.com/watch?v=gUzHm_7xsB0)

Adolescentes: Nossa Missão
(https://www.youtube.com/watch?v=qXmvbAX109g)

• Entregar a cada criança um pé com seu próprio nome. Refletir de for-
ma orante: Crianças e adolescentes Jesus é o grande missionário do 
Pai que estava sempre a caminho ajudando muitas pessoas e hoje 
ele nos chama pelo nosso nome para dar continuidade a sua missão. 
Colocar a MÚSICA: Amigo Espírito Santo.

• Crianças e adolescentes hoje Jesus nos convida a sermos suas teste-
munhas, assim como fez os seus apóstolos. Pedir para eles coloca-
rem os pés no caminho e com este gesto  renovar o seu sim diante 
do chamado que  Deus fez a cada uma a ser pequenos missioná-
rios. Pois é o Espírito que nos ajuda e ilumina para sermos suas 
testemunhas.  Em seguida rezemos um Pai-nosso e uma Ave-Maria.
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Vicenciando a palavra de Deus
Atos dos Apóstolos. At 1, 6-8
(texto que ilumina a nossa 10ª jornada Nacional.
Fazer um pequeno momento de silêncio)

Assessor: A Palavra faz eco no coração:  Essa leitura nos revela tanto o 
tema da nossa jornada quanto o tema do Dia Mundial das Missões de 
2022, como também nos mostra como podemos perceber que a Igreja 
é por sua natureza missionária. Para bem entendermos a Palavra, re-
cordemos e expliquemos estas três expressões-chaves que resumem 
o alicerce da vida e da missão dos discípulos:

“Sereis minhas testemunhas” – A essência da missão é testemunhar 
Cristo, a sua vida, paixão, morte e ressureição. E como crianças e ado-
lescentes missionárias somos também chamados a viver a missão que 
nos foi confiada e sermos verdadeiras testemunhas de Cristo.

“Até os confins do mundo” – Esta frase nos revela o caráter universal 
da missão dos discípulos, impelindo-nos sempre a ir mais além dos 
lugares habituais para levar o testemunho d’Ele.

“Recebeis a força do Espírito Santo” – Nenhum cristão poderá dar tes-
temunho pleno e genuíno de Cristo Senhor sem a inspiração e a ajuda 
do Espírito. Quando nos sentirmos desmotivados, perdidos, lembre-
mo-nos de recorrer ao Espírito Santo na oração para nos deixarmos 
restaurar e fortalecer por Ele.

Partilhando a vida
• Como crianças e adolescentes missionários estamos sendo verda-

deiras testemunhas de Jesus?
• Estamos acolhendo sua palavra?
• Como o Espírito Santo nos auxilia na missão de testemunhar Jesus?
• Tenho sido uma testemunha de Jesus participando das missas, na 

reza do terço e perdoando e amando seus familiares e amigos?

Música: Missão de amor
(https://www.youtube.com/watch?v=rjEBUZjSztc)
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Dinâmica: Este ano, o nosso cartaz da 10ª Jornada está muito lindo e 
colorido. Que tal refletirmos sobre os seus desenhos? Todos os anos 
é apresentado no cartaz uma ilustração que traduz a mensagem a ser 
transmitida e vivenciada. Este ano, a imagem mostra as mascotes no cír-
culo, de mãos dadas, abraçando o globo, simbolizando a comunidade re-
unida em comunhão. Quando os discípulos estão unidos, o Espírito Santo 
se manifesta no meio deles e os impele para a saída em missão.

Agora é a hora de colocarmos o dom que recebemos de Deus no papel! 
(podemos imprimir o cartaz em anexo para pintura, ou desenhar)

Vamos pedir para que as crianças e adolescentes deixem a criativi-
dade tomar conta e ao terminarem vamos compartilhar essas lindas 
artes colocando em um mural ou parede para que outras pessoas 
possam e se sintam encorajadas com nossa missão. 

Compromissos
Compromisso pessoal: Reflita novamente o trecho da Bíblia lido an-
teriormente com a sua família.

Compromisso comunitário: Falar da 10ª Jornada para os amigos e 
convidar novas crianças e adolescentes para o próximo encontro.

Compromisso além-fronteiras: Buscar contato com o padre da sua 
paróquia e fazer um pequeno vídeo para um missionário(a).

Oração final
Para finalizar o encontro deixe que as crianças e adolescentes colo-
quem suas preces espontâneas. Depois rezemos um Santo-Anjo para 
cada criança e adolescente que não conhece Jesus e as maravilhas do 
seu amor, em seguida façamos a oração da IAM. Terminando o encon-
tro tracemos o sinal da cruz.

Lembrete: Pedir para cada criança e adolescentes trazer o terço para 
o próximo encontro.

Canto final
Hino da IAM – SAUDAÇÃO DA IAM
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2° Encontro
Espiritualidade Missionária - Discernir

Ambiente: Velas, cartaz da 10ª Jornada, globo, imagem de Paulina Jaricot, 
imagem de Nossa Senhora, cores dos continentes, terço para cada criança

Acolhida: Acolher as crianças e adolescentes com muita animação 
deixando infundir em seus corações o espírito missionário com a mú-
sica a escolha ou o Hino da 10ª Jornada Nacional da IAM

Oração da 10ª Jornada: 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 confi ns do mundo.

Motivação: Esse mês como todos sabem estamos comemorando a 
10ª Jornada que traz como tema: “IAM testemunhando Jesus até os 
confi ns da terra”. A nossa missão tem um caráter universal. A IAM está 
presente em todos os continentes levando a todos a mensagem de 
Salvação de Jesus. Precisamos estar conscientes e com o coração aber-
tos e disponíveis a ir aonde o Senhor nos enviar com coragem e fé.

Partilha dos compromisso semanais 
• Quem conseguiu ler o trecho da palavra de Deus na família?
• Quem falou da jornada para os amigos e trouxe mais um para o 

encontro?
• Quem fez o vídeo para enviar para um missionário?
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Vicenciando a palavra de Deus
Leitura bíblica: Lucas 4,14-21

Reflexão
O Espírito Santo é como uma fortaleza na nossa caminhada, ele ajuda 
a nos mantermos firmes para seguir a missão que o Senhor nos dá, 
sempre estando presente na nossa vida ele nos guia e ampara nos 
momentos mais difíceis. A partir do batismo o Pai nos consagra e en-
via o seu Espírito para nos auxiliar.

Depois de batizados o Senhor nos envia para sermos luz na vida da-
queles que mais precisam e para os ajudar a encontrar a verdadeira 
alegria que está junto ao pai e ao seu reino de amor.

Que cada um de nós possamos anunciar, com a ajuda do Espírito Santo, 
a boa nova de Cristo e levar esperança para aqueles que não a tem no 
coração, e que acabaram se abatendo pelas dificuldades da vida.

Músicas
Crianças: Missão está no meu coração

Adolescentes: Envia-me, senhor

Partilhando a vida
• Estamos anunciando a boa nova de Cristo para os mais necessitados?

• Em nossos momentos íntimos, de oração, estamos pedindo a inter-
cessão do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas dificuldades?

• Estamos agindo, na nossa vida, como verdadeiros batizados e en-
viados do Senhor?

Adoração ao Santíssimo (30 min - Na Igreja ou capela)
Coloque 5 velas e panos nas cores dos continentes, uma Bíblia aberta 
e flores. 

Prepara os corações das crianças e adolescentes para estar com o 
nosso maior amigo Jesus presente na hóstia consagrada. 
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Invocação a Santíssima Trindade Rezado ou cantado. Convido a todos 
a se colocarem de joelhos e vamos cantar a música:

Crianças: Mistério de salvação ou Vem Jesus toma conta de mim.
(https://www.youtube.com/watch?v=1bGdbPEhYPM&t=15s)

Adolescentes: É teu este momento de adoração.
(https://www.youtube.com/watch?v=roa9OdgGqD8)

Diante de Jesus o grande missionário do Pai que nos chama a sermos 
testemunhas do seu amor vamos calar o nosso coração dos barulhos 
e fechar os olhos e meditarmos a palavra de Deus que iluminou o nos-
so encontro de hoje. 

Jesus se encontrava no templo e abriu o livro do profeta Isaias e disse:  

O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, 
para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos 
de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos 
presos; (REPETIR TRÊS VEZES COM VOZES DIFERENTES)

Fundo musical
Vamos deixar que esta palavra cale em nosso pequeno coração de 
missionário desejoso de assumir a mesma missão de Jesus levar a 
PALAVRA em todos os lugares.

Motivar as crianças e adolescentes a dizer: Jesus eu quero te se-
guir, Jesus eu quero ser teu(tua) discípulo(a), Jesus eu quero ser tua 
testemunha até os confins do mundo.

Momento de silêncio
Rezar uma dezena do terço na intenção pelo continente da Asia e Europa. 

Músicas
Crianças: Maria leva-nos a Jesus

Adolescentes: Todo teu ó mãe

Rezemos um pai nosso na intenção do Papa Francisco, pela fidelidade 
de todas as crianças e adolescentes da IAM e por aquelas que não co-
nhecem Jesus.



10

Crianças: Oração da Criança
(https://www.youtube.com/watch?v=x6T38yvhFHM&list=PLAvF_fMPNqy8dVMa_
helUrHug6XsP4KIO)

Adolescentes: Fica Comigo Senhor
(https://www.youtube.com/watch?v=TjK3u-vS7hk)

Momento de agradecer: Fazer um pequeno momento de silêncio e 
pedir para que  todos elevem a Jesus uma prece de ação de graças 
pela 10ª jornada Nacional e pelos 179 anos de fundação da Obra da 
IAM e pedindo pela paz no mundo.

Para guardar Jesus
Adolescência: Fiat (Faça-Se)
(https://www.youtube.com/watch?v=zEvkBNOUtYE)

Crianças: Coisas que já sei
(https://www.youtube.com/watch?v=rHcgufyUvWQ)

Compromissos
Compromisso pessoal: todos os dias pedir as luzes do Espírito Santo 
para a nossa vida de missionários(as).

Compromisso Comunitário: Como compromissos da semana pedimos 
que cada criança reze três Ave-Marias e um Santo Anjo, pelo mundo inteiro. 

Compromisso além-fronteiras: Oferecer ao longo do dia uma prece 
pelas crianças e adolescentes que fazem parte da Obra da IAM no 
mundo inteiro. Lembrando do fruto do nosso sacrifício que alcança 
todas as crianças e adolescentes no mundo inteiro.

Oração final
Preces espontâneas de 3 crianças.

Que Nosso Senhor Jesus Cristo interceda pelo mundo inteiro. Senhor 
Nosso Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nossa 
Senhora Mãe de todos os Povos, cuide de nossas crianças e adoles-
centes hoje e sempre. Amém.

Hino da 10ª Jornada e saudação da IAM
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3° Encontro
Compromisso Missionário - Agir

Ambiente: Para este encontro prepare o ambiente com símbolos 
missionários, cartaz da 10ª Jornada, cofrinho e a imagem de Nossa 
Senhora, panos nas cores dos continentes, globo, velas, Bíblia e colo-
car em destaque a imagem de Paulina Jaricot.

Preparação: Organize com alegria o lugar do encontro, se for fazer 
virtualmente motive o grupo juntamente com a família a preparar um 
ambiente para o momento do encontro.

Acolhida: Juntos vamos nos saudar: “De todas as crianças do mundo, 
sempre amigos!” Este mês está sendo muito especial, pois estamos 
celebrando o mês de Maria, nossa Mãe e o mês de aniversário de 179 
anos da IAM no mundo, como também a 10º Jornada Nacional da IAM. 

Com alegria vamos cantar: “Hino da 10ª Jornada”, “Você que está che-
gando”, Pedro, Tiago e João. 

Momento do encontro com Jesus
Coloque um fundo musical e motive as crianças e adolescentes a entrar 
em oração. Colocar a música: Jesus meu amigo e companheiro Cd. IAM 
ou link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=w-DyXN2QQRU 

Assessor: Amigo Jesus, estamos reunidos em Teu nome, na certeza 
de que podemos contar com a Tua amizade. Ajuda-nos a levarmos a 
Tua Palavra a quem necessita ou mesmo a quem não te conhece.



12

Rezemos juntos Pai-nosso... Peçamos a Nossa Senhora Mãe de Jesus 
Cristo e Mãe de todos os povos a sua intercessão, Ave-Maria..., oração 
do Santo Anjo pedindo a proteção para todas as crianças e adolescen-
tes do mundo inteiro e pelo dom de nossa vida e família.

Vicenciando a palavra de Deus
Leitura bíblica: Mateus 13, 4-9
Parábola do semeador  
(texto pode ser dramatizado pelas crianças e adolescentes).

Reflexão: Como missionários e missionárias de Jesus que nos chama 
a sermos testemunhas até os confins da terra, somos convidados a 
lançar a semente do AMOR, DA ALEGRIA, DA PAZ, E DA BONDADE 
em tantos corações. Vamos semear sempre para que as sementes ve-
nham a florescer, dar muitos frutos, na família, na escola e na socieda-
de e que seja o nosso compromisso como testemunhas de Jesus.

Para refletir
• Qual é o terreno que escolho diariamente para semear?
• Como estou semeando a Palavra de Deus?
• Quais os frutos estamos colhendo?

Música: Semeador vai levando a semente.
(https://www.youtube.com/watch?v=_Alm6z019jc)

Dinâmica: Colocar os 4 tipos de terrenos para as crianças e os ado-
lescentes visualizarem. Depois pedir para eles colocarem a semente 
de feijão nos diversos terrenos e colocar em um lugar na sala para 
acompanhar seu crescimento fazendo que eles percebam que a vida 
de Paulina Jaricot foi um terreno bom que deu muitos frutos. Que tal 
conhecer um pouco da sua vida.

Testemunho missionário
Conhecendo a vida de Paulinae Jaricot 
Pauline Maria Jaricot, nasceu em Lyon, na França, em 1799. Era a caçula 
dos sete filhos de Antoine e Jeane Jaricot, católicos e comerciantes de 
seda. A cidade de Lyon remete aos primeiros séculos da era cristã que 
teve Santo Irineu como seu segundo Bispo. Marcada por uma vida feliz 
nos anos iniciais, a jovem Pauline decidiu ser mais exigente consigo, que-
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rendo lidar com situações concretas acerca do que via e ouvia sobre a 
necessidade das pessoas. Tinha um apreço muito grande por seu irmão 
Phileas, o qual buscou o caminho do sacerdócio e a caminhada para ser 
missionário na China. Acesse o link: https://www.pom.org.br/no-cami-
nho-da-beatificacao-paulina-jaricot-e-a-realidade-de-seu-tempo/ 

Música: Paixão pela missão
(https://www.youtube.com/watch?v=PDwVAU7Epfw)

Oferta material do cofrinho
A Infância Missionária tem a finalidade de ajudar as crianças necessi-
tadas no mundo inteiro. Neste momento vamos fazer a nossa oferta 
da moedinha. Rezar uma Ave Maria.

Compromissos
Compromisso pessoal: Ir à celebração dominical e rezar por todas as 
crianças que vivenciarão a 10ª Jornada.

Compromisso comunitário: Participar da celebração dominical e 
partilhar com a comunidade as atividades da 10ª Jornada.

Compromisso além-fronteiras: Convidar amigos que não participam 
do grupo da IAM que se integrem e caminhem com Jesus.

Ação Missionária
Neste momento, pode-se pedir as crianças para escreverem ou dese-
nharem em um papel um gesto que perderíamos realizar para levar a 
paz as crianças que necessitam. E como gesto de paz podemos entre-
gar bolas brancas as crianças para que elas possam entregar a outra 
criança ou pessoa nas ruas.

Oração final
Hoje no nosso encontro refletimos a importância de semear o bem 
com o nosso testemunho de vida. Vamos pedir que o Espírito Santo o 
protagonista da missão nos ilumine para que este nosso encontro se 
torne compromisso com a nossa comunidade. 

Rezemos a ORAÇÃO DA IAM, um Pai-nosso e uma Ave-Maria

Lembrete: O próximo encontro é o Vida de Grupo (celebrar), marcar 
dia, horário e local, trazer algo para partilhar

Hino da 10ª Jornada Nacional ou Hino da IAM
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4° Encontro
Vida de Grupo - Celebrar

Ambiente: Preparemos um ambiente acolhedor como uma tenda, 
tornando-o mais missionário possível.  As cores do continente, o glo-
bo, uma vela, imagens de Dom Carlos e Paulina, fl ores, cruz, imagem 
de Maria no centro, Cartaz da Jornada.

Acolhida: Estamos fi nalizando a nossa 10ª Jornada Nacional da IAM. 
Escolha a melhor forma para vivenciar este lindo momento, seja ele 
em família, presencialmente com seu grupo ou de forma virtual, de 
acordo com a situação do lugar que você se encontra.

O nosso encontro de hoje é o da vida de grupo, celebrar! Para fi nali-
zarmos a nossa jornada com “chave de ouro

Momento de animação: “Hino da 10ª Jornada Nacional”, “Somos da 
Infância Missionaria”, “Vem você também”, “Ardor missionário” e ou-
tras... e no fi nal façamos todos juntos a saudação da IAM. 

Motivação: Olá missionários a nossa Jornada este ano teve como 
tema “IAM testemunhando Jesus até os confi ns da Terra” e durante 
os encontros vimos e aprendemos que podemos ser testemunhas da 
missão a todo momento e em todas as partes da terra. Mas também 
temos um precioso presente que Jesus nos deu Maria Santíssima a 
missionária por excelência que deu o seu sim diante do projeto de 
Deus na sua vida. Com ela queremos elevar a Deus a nossa prece de 
fi lho neste mês a ela dedicado.
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Momento oracional com Maria (na tenda)
Invocação a santíssima Trindade. 

Música: Mãe do Céu
(https://www.youtube.com/watch?v=bAZQv1rM9TI)

Somos chamados mais uma vez a nos tornamos verdadeiros prota-
gonistas da missão, como verdadeiros missionários e missionárias da 
Infância e adolescência missionária. Encerrando o mês de maio que-
remos coroar Maria como nossa grande missionaria que nos trouxe 
Jesus ao mundo.

Entra 5 corações ou velas cada um(a) representando um continente 
um de cada vez levando por uma criança ou adolescente, ao chegar 
na frente reza-se uma Ave Maria por um continente e os cenários e as 
realidades que os mesmos se encontram.  

COM UM FUNDO MUSICAL: Motivar as crianças e adolescentes a olha-
rem para imagem de Maria e rezar: Maria mãe do Céu, que bom ter 
você aqui comigo. Obrigado por teu grande amor por nós. Abençoa 
todas as crianças e adolescentes do mundo neste 10ª Jornada e os 179 
anos da IAM NO MUNDO. 

COROAR NOSSA SENHORA COMO RAINHA DO CÉU E DA TERRA. 
Música: Coroação de Nossa Senhora.
(https://www.youtube.com/watch?v=8wT63Ud8LY8)

Rezar a Oração do Anjo a Maria.

Música: MARIA VEM.
(https://www.youtube.com/watch?v=uLbAknssfok)

Partilha dos Compromissos Semanais
Neste momento podem ser compartilhados os compromissos da se-
mana passada.

Vicenciando a palavra de Deus
Leitura bíblica: Marcos 6, 7-13 
(texto pode ser dramatizado pelas crianças e adolescentes).
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Reflexão: A Palavra de Deus nos mostra hoje Jesus chamando os dis-
cípulos e enviando em missão dois a dois. Pediu para que eles não le-
vassem nada pelo caminho, mas que confiassem na sua providência e 
tivessem o Cristo como centro de suas vidas. Ele é aquele que nos en-
via e convida os discípulos a curar, dando-os poder sobre os espíritos 
maus. É um novo começo. Jesus inicia a sua comunidade de discípulos 
e discípulas na missão, que é a mesma que a dele! Todo o que é cha-
mado, é para uma missão. Ele os envia e dá-lhes o mesmo poder que 
Ele tem. O gesto de Jesus de enviar dois a dois sinaliza que a missão 
não é própria de uma pessoa, e sim de toda comunidade. Nós como 
missionários somos enviados em nome da comunidade.

Somos também como missionários da IAM, chamados assim como os 
apóstolos, a anunciar o amor, que é o próprio Cristo até os confins da 
terra com mansidão, humildade e pobreza.

Para refletir
• Como a nossa missão se relaciona a dos apóstolos?
• O que foi mais importante durante essa missão realizada durante 

este período de pandemia?
A Obra da IAM é Pontifícia e ser Pontifícia é estar a serviço do Papa e 
de toda a missão da Igreja, sentir-se membro da Igreja universal, ter 
a experiência de pertencer e viver em uma Igreja local. O que há em 
comum entre as nossas experiências na missão?

Partilhando a vida
Durante este mês refletimos que a missão deve ser feita até os confins 
da terra, apoiados unicamente em Jesus Cristo. Você conhece alguma 
pessoa que testemunhou Jesus desta maneira, com toda a sua vida e 
ser? Compartilhe essas histórias com o seu grupo.

Depois imprima ou desenhe um mapa mundi, pinte e coloque a foto 
desses missionários em cima do continente em que eles estão, ou 
testemunharam Jesus. 

(Neste momento o coordenador pode elaborar um caça tesouro, tendo 
como tesouro Jesus Cristo aquele que testemunhou o amor.)
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Brincadeiras para celebrar em grupo e partilha
• Missionário em missão: convide duas crianças em dupla para re-

presentar o mundo e uma no meio representando o missionário. 
Quando falar mundo troca-se a dupla e quando falar missionário 
troca-se o missionário.

• Morto vivo
• Dança das cadeiras
• Acerte a pontaria (com latas)
• Corrida de saco
• Corrida de limão e outros...
COMPROMISSOS
Compromisso pessoal: Buscar na internet ou revistas os ensinamen-
tos de Jesus e refletir sempre O testemunhar até os confins da terra.

Compromisso comunitário: Marcar de rezar o terço missionário em 
agradecimento pela jornada realizada.

Compromisso além-fronteiras: Trocar experiências com outros gru-
pos da IAM que realizaram a Jornada.

Oração da 10ª Jornada:  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.

Vamos juntos agradecer a Deus pela 10ª jornada Nacional da IAM 2022 
que teve como tema: IAM TESTEMUNHANDO JESUS CRISTOS ATÉ SO 
CONFINS DA TERRA. Ao longo deste mês aprendemos muitas coisas 
bonitas. Agradecer pelas experiências vivenciadas. 

Motivar o grupo a expressar aquilo que aprendeu nos encontros. 

A cada um que fale dizer juntos: Ajuda-me Jesus a ser um grande 
missionário na tua Igreja.

Rezemos a oração do Santo Anjo, da Santa Infância e da nossa 10ª 
Jornada Nacional.  

Lembrete: convidar a participar da live dia 28/05 às 16h através do 
facebook e youtube das Pontifícias Obras Missionárias.

Cantos finais: “Hino da Infância Missionária”, “Hino da 10ª jornada 
nacional” e “Vai missionário, vai”
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Hino da 10° Jornada Nacional da IAM
TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO ATÉ OS CONFINS DE TODA TERRA

( Letra e Música: Rodinei Célio de Andrade) TOM: G
 G C D G
Somos crianças e adolescentes missionários a testemunhar
 C D G
Jesus Cristo e seu amor ao mundo inteiro anunciar!
 C D G
Jesus Cristo e seu amor ao mundo inteiro anunciar!

 G Am D
1. Somos crianças e adolescentes empenhados na missão

 G
O Espírito Santo nos anima, nos congrega para ação

 G7 C
De ajudar outras crianças e adolescentes que mais precisam

 G D G
Através da oração, sacrifício e solidariedade

 C G. D. G
É o carisma da IAM em sua totalidade.

 G Am D
2. É a IAM se comprometendo com a vida e a Igreja

 G
Foi Dom Carlos quem sonhou e assim se concretizou

 G7 C
De que crianças assumissem a missão na Igreja

 G D G
Em favor de outras crianças, testemunhando e rezando

 C G D G
Todos os dias uma Ave-Maria e dos seus bens partilhando.

 G Am D
3. Jesus Cristo: Verdade e Vida é Ele que anunciamos

 G
Testemunhando-o em nossa vida e o Evangelho pregando

 G7 C
Nos cinco continentes, eis a nossa missão:

 G D G
“De ser testemunhas até os confins de toda terra” (cf.At,1,8)

 C G D G
A alegria de ser missionário desde pequeno que já impera!






