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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, Mascote da África, Coração grande de 
TNT (tecido, papel e etc), Mapa- Mundi em papel kraft

Dinâmica do Encontro: Refl exão do tema, construção do Mapa-mundi 
dividido em partes para serem entregues na acolhida à cada crian-
ça. (numerar as partes no verso, para fi car mais fácil para montar o 
Mapa-Mundi).

1-Acolhida

Saudação da IAM; Canto: Quem é que vai (ou escolha do grupo) Distribuir 
para as crianças as partes do Mapa-mundi pré-estabelecidos.

2-Motivação

Neste ano, comemoramos no dia 19 de maio o Jubileu de 180 anos da 
IAM E 100 De obra Pontifícia. Iremos enviar o dinheirinho do cofrinho 
para o Continente da África. Portanto nossa Jornada será uma ponte 
que nos levará a conhecer um pouquinho mais esses nossos irmãos e 
irmãs e, em comunhão com eles, tornar Jesus conhecido e amado por 
todos.

3-Oração da 11ª JNIAM
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4-Vivenciando a Palavra de Deus (Lc. 24, 13-17)

O Papa Francisco esteve na África em fevereiro, se encontrou com o 
povo sofrido pela violência, se encontrou com crianças flageladas por 
enchentes devastadoras e epidemias de cólera, se colocou no meio do 
povo e ouviu o que eles diziam. Vamos ler a Palavra de Deus e pensar 
se tem alguma semelhança.

Como os discípulos estavam caminhando? E o que aconteceu? Qual foi 
a Pergunta de Jesus?

5- Partilha dos Compromissos semanais

Jesus está no meio de nós. Vamos partilhar nossos compromissos. O 
que foi mais marcante? O que conseguimos pesquisar para o nosso 
encontro de hoje? (Segurando a parte do mapa-mundi, um por vez vai 
partilhando sobre os compromissos, mostra o resultado da sua pes-
quisa e monta o mapa no coração de TNT)

6- Compromissos para a semana

• Pessoal: Rezar uma Ave Maria pela Missão e Comunhão Universal

• Comunitário: Divulgar o coração e o cartaz da Jornada para a comu-
nidade, no mural da Paróquia, nas Missas, nos meios de comunica-
ção e etc.

• Além-Fronteiras: Criar um cartão e enviar para um Missionário ou 
grupo.

7-Oração da 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.

Pai Nosso e Ave-Maria

Canto da Jornada
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2° Encontro
Espiritualidade Missionária

Simbologia: Bíblia, Padroeiros, Imagem de Nossa Senhora Da Africa, 
coração, pés para colocar no chão fazendo um caminho, vela, tecidos 
com as cores dos continentes. (exposto no chão onde será a dinâmica).

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

1-Acolhida

Receber as crianças com um abraço entregando para elas um coração 
com o refrão de uma canção africana, que é também uma oração à 
Nossa Senhora que caminha conosco:

Coro: Maria wa ku xwenga hi pangalati Maria imaculada/bendita nos 
acompanhe. Ka nfambu lowu hi nga ku wone

Neste caminho em que estamos U hi thlasisa ka Nkulukumba.

Faça-nos chegar a Deus. Tatana Weru wa wumbilo (bis) Nosso Pai de 
amor.

(https://youtu.be/vbdS9WsgqeE- Link do vídeo com a música)

2-Oração da 11ª Jornada
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3-Motivação

No Encontro anterior descobrimos que UBUNTU é uma filosofia afri-
cana e quer dizer “eu sou porque nós somos”, tem muito a ver com 
Sinodalidade, Comunhão, Caminhar Juntos. Hoje vamos conhecer um 
pouquinho mais da cultura africana iremos aprender uma canção can-
tada em Moçambique, na língua Macua, que também é uma oração à 
Nossa Senhora. (Cada criança lê a Frase da canção que mais gostou, 
fala na língua Macua e diz o que entendeu, após todos cantam a mú-
sica no dialeto africano, e faz a leitura bíblica.

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

É preciso caminhar juntos, incluindo a todos que encontramos pelo 
caminho, partilhar o pão e Palavra de

Deus e com o coração ardendo dizer para Jesus: “Fica Conosco Senhor!”

Passar um dos símbolos (imagem de Nossa Senhora ou outro símbo-
lo) de mãos em mãos e cada um faz uma prece e todos respondem: 
“Fica conosco Senhor!”

5-Partilha dos Compromissos semanais

6- Compromissos para a semana

• Pessoal: Ler um versículo bíblico com a família.

• Comunitário: Fazer um coração com a oração da 11ª. Jornada, pre-
gá-lo no palito, marcar uma visita do grupo à catequese na próxima 
semana e entregar os corações convidando para o encontro de vida 
de grupo da IAM.

• Além-Fornteiras: Reforçar a oração de uma Ave- Maria e motivar 
o sacrifício para a entrega do dinheirinho do cofrinho na próxima 
semana.

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
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3° Encontro
Compromisso Missionário

Simbologia: Todos dos encontros anteriores.

Dinâmica do Encontro: As crianças vão conforme combinado fazer 
uma visita à catequese, entregando os corações no palito, Convidando 
para o encontro de vida de grupo, onde partilharemos o que foi apren-
dido e um prato, uma comida (se possível da África) e ir com algum 
acessório que lembre a cultura africana.

1-Acolhida

Ensinar para a catequese o nosso cumprimento, explicando o signifi ca-
do dos dedos entrelaçados e o que se forma com isso ( Os Continentes 
que se abraçam, que estão em comunhão, formando o mundo, a nos-
sa casa comum).

2-Motivação

Comunhão signifi ca participação, companheirismo, compartilhamen-
to e nós viemos aqui compartilhar a alegria de amar Jesus, durante 3 
semanas trilhamos uma Jornada, quer dizer, um caminho, onde nosso 
Tema é “Missão é comunhão” e o lema “ Corações ardentes, pés a ca-
minho.” Queremos entrar em comunhão com a catequese e viemos 
convidar para o nosso encontro de Vida de Grupo, onde partilhare-
mos o lanche, e seria legal se fosse um prato típico da África e que 
todos fossem com algum acessório que lembrasse a cultura africana. 
Isso tudo porque fi zemos sacrifícios durante 1 ano e ofertamos um 
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dinheirinho que vai ajudar muitas crianças no continente africano. Por 
isso vamos celebrar essa comunhão também com a África. Vamos fa-
zer juntos a oração da 11ª. Jornada.

3-Oração da 11ª JNIAM

Fazer a oração da Jornada todos juntos.

4-Vivenciando a Palavra de Deus (Lc. 24, 30-31)

Ler o texto e uma criança preparada antecipadamente fala de forma 
breve da passagem bíblica, motiva a compartilharem boas ações e os 
compromissos semanais.

5-Partilha dos Compromissos semanais

6- Compromissos para a semana

• Pessoal: Uma Ave-Maria pelas crianças do mundo inteiro.

• Comunitário: Contar da experiência do encontro da IAM e da 
Catequese na Missa, como testemunho de comunhão.

• Além-Fornteiras: Pesquisar a cultura africana e Fazer cartazes em 
formato de corações e de pés, com curiosidades da África para en-
feitar o local do encontro da vida de grupo. Aprender alguma canção 
ou oração para recitar no dia, levar alguma brincadeira e um prato 
típico africano para partilhar. Providenciar algum acessório que lem-
bre a cultura da África.

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.

(Pedir para as crianças encenarem os discípulos de Emaús com fanto-
ches de palitos)

Canto da Jornada
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4° Encontro
Vida de Grupo

Simbologia: Coração grande, dividido em 3 partes para ser montado

Dinâmica do Encontro: Montar o coração e a cada parte trazer à me-
mória o que vivenciou na 1ª semana da Realidade Missionária, na 2ª. 
semana da Espiritualidade Missionária, na 3ª. Semana do compromis-
so missionário.

1-Acolhida

acolher a todos com a saudação da IAM, organizar para que fi quem 
em círculo de mãos dadas.

2-Motivação

Hoje vamos celebrar a alegria de sermos crianças missionárias, de es-
tarmos em comunhão com Cristo, com a Igreja Católica, com o Papa, 
com todos os continentes e em especial, nesse último ano com a África.

3-Oração da 11ª JNIAM

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

Sentados em círculo, montar o coração e a cada parte trazer à memó-
ria o que vivenciou na 1ª semana da Realidade Missionária, na 2ª.se-
mana da Espiritualidade Missionária, na 3ª. Semana do compromisso 
missionário.
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5-Compromissos para a semana

• Pessoal: Rezar uma Ave-Maria por todos aqueles que ainda não co-
nhecem Jesus e por todos os missionários que vão pelo mundo pre-
gando o Evangelho, para que haja um só rebanho e um só Pastor.

• Comunitário: Apresentar o coração ardente com o que aprendeu du-
rantes esse mês.

• Além-Fornteiras: Pesquisar e entrar em contato com missionários 
além-fronteiras.

6- Partilha dos compromissos semanais

(apresentar as brincadeiras, os pratos típicos, as músicas, as orações 
e etc.) Fazer a partilha

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


