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Oração da
11º Jornada Nacional

Pai de bondade em Jesus Cristo, dá-nos sabedoria e 
velai pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro 

e pelas nossas famílias. Inspirados e guiados pelo 
Espírito Santo queremos evangelizar. Em comunhão 
com a Igreja no caminho sinodal, com os corações 
ardentes ao escutar a sua Palavra, queremos nos 

colocar a caminho aos confi ns do mundo. Queremos 
que, através do nosso testemunho e o anúncio,
o Evangelho chegue a todos os povos. Amém!

Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós!

33
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1° Encontro
Realidade Missionária

Simbologia: Cartaz da Jornada, pés, coração e a bíblia

Dinâmica do Encontro: Leitura ou vídeo do texto de Emaús (Lc. 24, 13-35)

Questionar: O que é ser missionário?

Através da simbologia do pé, construir o caminho e fazer a dinâmica 
da sandália.

1-Acolhida

Saudação da IAM; Canto: Pés, Joelhos (ou escolha do grupo)

2-Motivação

Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, teve sua vida 
marcada pela luta em favor da comunhão racial, ele disse uma frase 
que é lembrada até hoje: “Sonho com o dia em que todas as pessoas 
levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como 
irmãos.”(Nelson Mandela)

Uma música de fundo, vamos fi car em círculo, sentar e realizar a dinâ-
mica da sandália, cada um tira seu calçado do pé direito, sinta o chão, 
agora troque com a pessoa que está a sua direita, calce, ande, dance, 
volte para o lugar. Conversar com o grupo sobre os sentimentos pro-
vocados, relacionando-os com o passo a passo da dinâmica (fi car des-
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calço, trocar os sapatos, calçar o sapato do outro, olhar para os pés, 
andar e correr com o sapato do outro...)

O que nos provocou estranhamento? Por quê?

O que significou andar com o sapato do outro? Foi fácil/difícil?

Como podemos relacionar isso com a nossa vida; com a dificulda-
de de colocar-se no lugar do outro; com nossas exigências e nossos 
preconceitos?

Se todos somos diferentes, por que temos tanta dificuldade de convi-
ver com diferenças?

3-Oração da 11ª JNIAM

4-Vivenciando a Palavra de Deus (Lc. 24, 13-17)

O que tem a ver essa leitura com tudo o que experimentamos hoje?

5- Partilha dos Compromissos semanais

Jesus está no meio de nós. Vamos partilhar as curiosidades que trou-
xemos sobre o continente africano.

6- Compromissos para a semana

• Pessoal: Conversar com alguma pessoa que se sente excluída.

• Comunitário: Divulgar o Cartaz da Jornada e as curiosidades africa-
nas na vivência da comunhão.

• Além-Fronteiras: Compartilhar nas redes sociais a frase de Mandela

7- Oração Final

Pai Nosso e Ave-Maria Canto da Jornada
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2° Encontro
Espiritualidade Missionária

Simbologia: Globo, vela, cruz, pedras

Dinâmica do Encontro: Leitura Orante com o texto bíblico Lc. 24, 13-35

1-Acolhida

Plaquinhas com corações e músicas de acolhida.

2-Oração da 11ª Jornada

3-Motivação

No Encontro anterior percebemos como os africanos e a nossa co-
munidade vive a comunhão. Iluminados pela Palavra de Deus, vamos 
descobrir como Jesus Cristo gostaria que agíssemos como discípulos 
missionários. Iremos fazer um deserto, onde você terá apenas a com-
panhia de Jesus. Aproveite, sinta, ore.

4-Vivenciando a Palavra de Deus (Lc. 24, 30-32)

Vamos ler e nos imaginar nesse cenário, caminhando com eles, quais 
os sentimentos que tenho? O que mais me marcou? O que isso me 
leva a dizer pra Jesus?

Escreva uma carta pra Jesus abrindo seu coração para Ele. Agora ache 
um local e fi que confortável para realizar o deserto.
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5-Partilha dos Compromissos semanais

6- Compromissos para a semana

• Pessoal: Escolher um amigo ou conhecido de alguma pastoral ou 
movimento e rezar por ele.

• Comunitário: Escolher uma dessas pessoas que rezamos e fazer uma 
visita com o grupo, na próxima semana.

• Além-Fornteiras: Rezar o terço missionário por todas as crianças e 
adolescentes que estão sofrendo com a falta de comunhão.

7- Oração Final

Fazer a dinâmica dos corações conectados. (http://iamnsaparecida.
blogspot.com/2022/03/dinamica-dos- coracoes-conectados.html)

Canto da Jornada
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3° Encontro
Compromisso Missionário

Tema: A Missão se faz em Comunhão

Lema: Corações ardentes, pés a caminho

Simbologia: Imagens de fotos de momentos missionários do grupo, 
Imagem de Nossa Senhora da África, Nossa Senhora de Guadalupe e 
Nossa Senhora da Paz.

Dinâmica do Encontro: Realizar a visita

1-Acolhida

Acolher cada participante com carinho e de mãos dadas cantar o Hino 
da Jornada.

2-Motivação

É preciso esforço para que a comunhão aconteça, é preciso partilhar 
os dons, é preciso cuidar da vida, onde ela esteja, cuidar da nossa casa 
comum. Todos em conjunto, cada um do seu jeito, mas caminhando 
em sintonia consigo, com os outros e com o planeta. Façamos a ora-
ção da Jornada.

3-Oração da 11ª JNIAM

Fazer a oração da Jornada todos juntos.
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4-Vivenciando a Palavra de Deus (Lc. 24, 30-31)

Jesus se pôs a caminho, junto com os discípulos de Emaús, explicou as 
escrituras, ficou com eles, partilhou o pão. Nossa Senhora, é a mes-
ma Maria mãe de Jesus, porque ela aparece diferente, como Nossa 
Senhora de Guadalupe na América, Nossa Senhora de Fátima na 
Europa e Nossa Senhora da África na África? Ela é a mãe de todos os 
povos.

5-Partilha dos Compromissos semanais

6- Compromissos para a semana

• Pessoal: Realizar (uma dezena ou terço) pela África

• Comunitário: Apresentar para a comunidade através de vídeos, car-
tazes aspectos do Continente africano.

• Além-Fornteiras: Elaborar cartas, vídeos, depoimentos para as crian-
ças e adolescentes da África, mencionando como é ser missionário.

7- Oração Final

Agradecimentos espontâneas.

Oração da IAM: 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 elas vos reconheçam e tenham 
vida em abundância. Amém.

Canto da Jornada
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4° Encontro
Vida de Grupo

Simbologia: Globo, coração, sandália

Dinâmica do Encontro: Passar o globo de mão em mão de cada ado-
lescente e cada um fala da experiência vivida no mês, sobre este tema.

1-Acolhida

Música da Jornada, entrada dos símbolos confeccionado nos Encontros 
anteriores. Cada adolescente fazer 1 prece sobre a vivência do tema 
gerador.

2-Motivação

Precisamos sempre uns dos outros, somos imagem e semelhança de 
Deus, mas somos todos diferentes, quando caminhamos com Jesus 
e com o próximo, conseguimos fazer da nossa vida uma Missão, e a 
Missão se faz em Comunhão, em conjunto, em sinodalidade, que é 
caminhar juntos partilhando.

3-Oração da 11ª JNIAM

4-Vivenciando a Palavra de Deus (Lc,24, 13-35)

Nesse caminho com Jesus e os discípulos de Emaús, como foi essa ex-
periência, quais as ações que eu vou fazer diferente?
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5-Compromissos para a semana

• Pessoal: Rezar uma Ave- Maria por todas as crianças e adolescentes 
do mundo. Ser mais solidário e companheiro.

• Comunitário: Ver uma necessidade da comunidade e combinar com 
o grupo uma ação para ajudar.

• Além-Fornteiras: Interagir com outros grupos e Promover ações para 
vivermos a Missão em comunhão.

6- Partilha dos compromissos semanais

7- Oração Final

Oração da IAM: 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 elas vos reconheçam e tenham 
vida em abundância. Amém.

Canto da Jornada


