Atividades interativas

Convidamos você e sua família para juntos participarmos da Jornada Nacional da IAM 2022

América
01/05 - Sempre amigos! iniciamos nossa jornada aqui na América a oração é o primeiro passo a ser dado. Nosso
desaﬁo será rezar uma dezena do terço em família para tornar Jesus conhecido e amado com nosso testemunho de vida.
02/05 – Sabia que o café da manhã na América central tem arroz e feijão? Nosso desaﬁo será doar algum um
alimento não perecível com um cartão, falando do amor de Jesus por todos nós.
03/05 - Não somos vizinhos mas somos amigos! Chile e Equador são os únicos países da América do sul que
não fazem Fronteira com o Brasil. Hoje iremos escrever o versículo que mais nos chamou atenção e enviar para
5 amigos.
04/05 - Sabia que 46% da população do Brasil já ajudou um desconhecido? Jesus sempre ajudava. O desaﬁo de
hoje será ajudar uma pessoa na realização de alguma tarefa.
05/05 - Hoje iremos contemplar a beleza da natureza e sentir Jesus presente em tudo, ajudar em casa com
alegria e postar uma foto nas redes sociais com a frase: “Rezar, ser alegre e ajudar”.
06/05 - Nossa jornada está incrível! Na escola iremos oferecer ajuda a algum colega necessitado. Bora pra
África?

África
07/05 - Olá, estamos chegando na África, aqui temos um amiguinho, o nosso mascote Kamba, que signiﬁca
amigo, como amigos que somos de todas as crianças e adolescentes do mundo, compartilhe com uma criança
ou adolescente de sua rua uma roupinha que você não usa mais. (Lembrar que o material a ser doado deve está
em boas condições de uso);

08/05 - Hoje é Domingo dia do Senhor, convide os seus vizinhos para rezar a dezena do terço por todas as
crianças da África, e peça que tragam um kg de alimento para doarem a uma família carente;

09/05 - Ser solidário é o nosso terceiro compromisso missionário, então, organize os alimentos arrecadado no
domingo, escolha a família a ser entregue e junto com os seus pais se dirija até a família escolhida, reze uma
Ave-Maria e fale da 10ª Jornada da IAM, e que esta semana estamos rezando pelas crianças da África, entregue
os alimentos e convida para que todos continuem rezando por todas as crianças do mundo.

10/05 - Continuando no continente africano, a atividade de hoje consiste em pedir a 10 pessoas diferentes que
rezem uma Ave-Maria pelas crianças da África, para essa ação, entregue uma rosa do seu jardim, ou desenhada
em um papel a cada uma dessas pessoas, lembrando que ao rezar estamos com Maria suplicando a Jesus por
cada um desses pequenino.
11/05 - Escolha em sua casa um local apropriado para as suas orações, nele coloque uma vela, uma imagem ou
foto de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, os símbolos da IAM (impressos ou desenhados) tire uma foto e poste
nas redes sociais marcando seus grupo/paróquia/amigos convidando-os a rezar pelas criança de todo o mundo,
em especial as da África;
12/05 - Ainda dá tempo, poste em suas redes sociais o mascote Kamba, pedindo que todos que virem reze uma
Ave-Maria pelas crianças da África, assim nos encaminhamos para o continente Europeu, vamos juntos?

Europa
13/05 – Estamos chegando no Continente Europeu, a nossa companheira essa semana será Irenia, vocês

sabiam que o nome dela signiﬁca paz? Pois é, o mundo precisa de muitas Irenias, transmitindo paz e anunciando Jesus a todas as crianças e adolescentes do mundo. Também nós, precisamos testemunhar Jesus, E o
nosso desaﬁo de hoje é criar uma poesia com o tema: Testemunhando Jesus. Cristo até os conﬁns da terra e
compartilhar;

14/05 – A nossa Jornada está demais! Vamos animar a Europa? Criança e Adolescente ajudando e evangeli-

zando crianças e adolescentes, esse é o lema de vida. A evangelização acontece das mais diferentes maneiras,
e nos mais diferentes lugares, aqui na Europa estamos muitos conectados pelas redes sociais, que nos liga ao
mundo. Assim, nós nos conectamos com esse continente por meio da evangelização nas redes sociais, como
atividade de hoje somos motivados a criar e compartilhar uma coreograﬁa ou dancinha com o hino da 10ª
JNIAM, não vejo a hora de dançar com vocês;

15/05 – Louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos é o nosso 5º compromisso. Hoje, domingo,

Agradeçamos a Deus rezando em família a dezena do terço missionário, oferecendo por todas as crianças
do continente Europeu. Além de rezar a dezena do terço, somos convidados a testemunhar a alegria de ser
criança/adolescente Missionário (com vídeo, áudio ou escrito). Para o dia de hoje, também sugerimos, o ﬁlme: Santa Terezinha do Menino Jesus (https://www.youtube.com/watch?v=N76Mb6U_mXY) para assistirmos
juntinhos em família.

16/05 – Hoje iremos conhecer um pouco mais da vida missionária das crianças e adolescentes do continente
europeu. Pois, é um dos nossos compromissos manter-nos bem-informados sobre os acontecimentos que
envolvem as pessoas de todos os continentes. Logo, o ser missionário que age em nós também nos impulsiona a conhecer mais, assim sendo, pesquise como as crianças e adolescentes da Europa vivenciam o ser
Missionário;
17/05 – Vocês sabiam que há várias crianças e adolescentes na Europa que necessitam do nosso abraço, da
nossa oração, do nosso amor e do testemunho em Jesus para poderem abraçar e continuar o ardor missionário? Sendo assim, hoje nossa missão é pesquisar e criar uma história em quadrinhos contando a realidade das
crianças e adolescentes do continente europeu, depois compartilhar em suas redes sociais ou no seu grupo
da IAM.
18/05 – Foi muito bom caminhar com vocês aqui no meu Continente de origem. Agora, estamos quase chegando a Ásia, e com certeza iremos levar a paz e o amor que aqui foi partilhado para o restante de nossa viagem. Entretanto, antes de irmos, compartilhe com o seu grupo da IAM e nas redes sociais o que aprenderam
sobre o continente europeu. Agora vocês irão para Ásia, dê lembranças minhas para Takara. Sempre amigos!

Ásia
19/05 – Chegamos a Ásia, obrigado Irenia por nos acompanhar até aqui, agora a nossa companheira de jornada será Takara. Olá Takara, estamos ansiosos pela jornada que teremos, e em especial hoje que comemoramos 179 anos da Infância e Adolescência Missionário. Assim, que tal usarmos o lenço da IAM nas principais
atividades diárias, mostrando, nesse dia especial, o amor que temos pela Obra? Essa é nossa atividade de
hoje.
20/05 – Estamos no continente Asiático, fomos bem recebidos por Takara. Mas você a conhece? Vamos pes-

quisar um pouco sobre ela? Logo, a atividade de hoje é saber um pouco da origem do nome Takara e do continente que ela representa, postando nas redes sociais o resultado alcançado.

21/05 – Como foi bom conhecer um pouco da história de Takara e do seu continente, vocês sabiam que ele
é muito populoso? Nossa, como é bom aprender coisas novas. Vamos conhecer um pouco mais? Envie para
os seus amigos o que de bom você encontrar sobre a cultura dos povos asiáticos, e aproveita para pedir que
rezem pelas crianças e adolescentes desse continente.
22/05 – Hoje é domingo, dia do Senhor. Reunidos em família, coloque em destaque a bíblia, o terço, uma vela,
símbolos da IAM e juntos rezem uma dezena do terço pelas crianças e adolescentes da Ásia. Assumindo assim
o nosso carisma de rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro.

23/05 – Que bom, mais um dia para testemunhar o amor de Deus por todos nós. Nossa atividade se direcionará no ato de ser bem-comportado e responsável, haja vista, ser um compromisso da IAM, que assumimos
ao pertencer a obra. Dessa forma cumpra esse compromisso com o cuidado em casa, ajudando no zelo por
sua casa e sendo comportado em suas atividades diárias.
24/05 – Como a semana passou rápida, não foi? Estamos deixando a Ásia e já avistando o continente da

Oceania, mas antes, temos que agradecer a Deus por nos dar a graça de ser criança e adolescente missionário, reze uma Ave-Maria por você e pelas crianças e adolescentes do continente asiático. Durante o dia, vamos
testemunhar Jesus com a nossa vida? Poste nas redes sociais o seu testemunho de ser criança ou adolescentes da IAM, lembre-se de usar as hastags: #EuSouIAM e #JornadaIAM.

Quarta semana - 23/05 a 29/05
Domingo
25/05 – Como foi bom passar um tempo ao lado de Takara, e conhecer um pouco do seu continente. Mas hoje

chegamos a Oceania, e quem vai nos acompanhar é o nosso amigo Fiji, que também desenvolve atividades
missionárias nesse continente. E assim como ele, nós também somos chamados a fazer parte da IAM. Assim,
publique em uma rede social uma foto sua e conte como você recebeu o chamado para ser missionário, lembre-se de usar as hastags: #EuSouIAM e #JornadaIAM.

26/05 – Fiji, você sabia que muitas das nossas crianças precisam de atenção, amor, cuidado, oração e ajuda?

– Sei sim, e vocês sabiam que as crianças daqui, do continente da Oceania, também precisam desse cuidado?
– É, sabemos. – Que tal tentarmos motivá-las? – Como? – Já sei: nossa atividade de hoje é entrar em contato
com uma criança ou adolescente necessitado e fazer um elogio, reconhecendo o valor do seu serviço e da sua
vida, motivando-o para que não desanime diante das diﬁculdades e convidando para fazer parte da IAM.

27/05 – Como é bom fazer parte da IAM, nosso estilo de vida nos impulsiona a missão, ao testemunho, zelo
e coragem para anunciar Jesus em todos os tempos e momentos. Dessa forma, compartilhe com outro grupo
da IAM uma experiência vivenciada durante a pandemia em seu grupo de IAM anunciando como, o seu grupo,
se reanimou durante o isolamento social.

28/05 – A nossa Jornada continua, já estamos no continente da Oceania, vocês sabiam que há vários missionários(as) espalhados por todo o mundo? E que eles necessitam de ajuda? É sabendo dessas necessidades que
enviaremos o fruto do nosso sacrifício o nosso cofrinho para auxiliar os projetos missionários que atendem
crianças e adolescentes que estão nesse continente. Eles precisam do nosso apoio! Então, grave um áudio ou
envie mensagem a outro/a missionário/a católico em país de língua portuguesa, anunciando o seu amor por
Nossa Senhora, desejando que ela interceda pelas necessidades dele/a. Sob o olhar de Nossa Senhora, Mãe
de todos os povos, nos mantemos ﬁéis aos nossos compromissos.
29/05 – Hoje é o último domingo do mês, dia do Senhor. Vamos, juntos com todas as crianças e adolescentes

o Brasil, fazer uma corrente de oração pelas crianças e adolescentes do continente que estamos conhecendo?
Então, faça um momento de silêncio, feche os olhos e imaginando as necessidades das crianças e adolescentes da Oceania, reze uma dezena do terço missionário, pedindo a Maria, Mãe de todos os povos que os proteja
constantemente.

30/05 – Estamos chegando ao ﬁnal de nossa 10ª Jornada. Como foi bom passar todos esses dias caminhando

com os nossos mascotes pelos 5 continentes e ao mesmo tempo, conhecendo melhor o que há de especial
em cada um deles. Há, obrigado Fiji pela companhia maravilhosa em seu continente, foi um prazer estar com
você. Hoje, no penúltimo dia do mês de maio, nossa atividade consiste em ensinar a outra criança ou adolescente como rezar o Terço Missionário.

31/05 – Fizemos um caminho maravilhoso, durante todo este mês. Vamos concluir coroando a Mãe de Jesus.
Junto com seus familiares construir uma coroa e oferecer a Nossa Senhora da Oceania. Na coroa colocar as
pérolas: Alegria, Paz, Amor etc.

De todas as crianças
e adolescentes do
mundo sempre amigos!

Olá, vamos fazer uma viagem para
entregar o fruto do nosso sacrifício?
Corte os pares de pés e pinte na cor
do continente referente ao
compromisso do dia para chegar
até a Oceania.

8

9

10 11

12

13

1

2

1
19

0

21

22

23

24

25

18

2

26

17

3

27

16

4

Sem
am pre
igo
s

28

15

5

29

4

30

pre
Sem igos
am

6
7

31

