Roteiro de Encontros para

Adolescentes

1º Encontro

Realidade Missionária - Ver

1. Preparação

Se for possível, marcar este encontro com as
crianças e adolescentes de modo virtual pelas
plataformas virtuais, ou cada integrante o realiza com a sua família.

2. Material

• Cartaz da Jornada, vela, Bíblia e figuras que relatam o testemunho do Amor.
• Símbolos que representam a missão

3. Acolhida

Este mês vamos viver a 9ª Jornada da IAM. Ela
tem como tema “Testemunhar o amor é nossa
missão”, e como lema o versículo 3 do capítulo 1
da primeira carta de João “O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos”. Que todos(as) se sintam bem e acolhidos!

4. Oração

Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. De forma espontânea,
coloquemos nossas intenções, pedidos ou agradecimentos. (Momento de oração espontânea).
Pai Nosso... De todos os adolescentes do mundo, sempre amigos!

5. Vivenciando a Palavra de Deus
Leitura Bíblica: 1 Jo 1, 3
“o que vimos e ouvimos nós vos
proclamamos para que também
vós tenhais comunhão conosco.
Ora, a nossa comunhão é com o
Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.”
Primeiramente, vamos observar o cartaz dessa
nossa Jornada. “A imagem mostra os mascotes
em seguimento a Jesus, símbolo da mensagem de
amor incondicional, enquanto estão em missão,
representado pelo caminho nas cores missionárias. O fato de estarem em movimento e cada um
com uma ação missionária (louvor, doação, oração, missão) faz relação ao lema, pois estão vendo as ações de Jesus e ouvindo sua mensagem de
amor, ao mesmo tempo que anunciam esse amor

em cada atitude. O cartaz também mostra que o
caminho passa tanto pela realidade das grandes
cidades, representada ao fundo, quanto pela periferia, representada pelas casinhas ao lado, mostrando que a missão não tem fronteiras”.
(fonte: https://www.pom.org.br/infancia-e-adolescencia-missionaria-lanca-a-9a-jornada-nacional/)

Para refletir:
• Como estamos vendo, ouvindo e proclamando
nossas vivências em comunidade?
• Estamos em comunhão de pensamento, vida e
de modo a formar uma verdadeira comunidade com o Pai e seu filho Jesus Cristo?

6. Partilhando a vida

Agora vamos conhecer um testemunho de amor
de um/a missionário/a que, assim como representado no cartaz, viu e ouviu a Jesus e saiu em
missão para testemunhar o amor. (Sugere-se
que o testemunho missionário seja de alguém
da paróquia, diocese ou região. O testemunho
pode ser gravado ou, se possível, o missionário/a pode ser convidado a participar junto do
encontro).
• Depois de ver e ouvir esse testemunho, o que
mais no chamou atenção?
• O que gostaríamos de comentar ou perguntar?

7. Compromissos
Compromisso pessoal
Como nós podemos dar nosso testemunho de
amor? Conhecendo Jesus através da sua palavra.
Ler e meditar ao longo da semana textos bíblicos que revelam o amor de Jesus.
Compromisso comunitário
Que tal, durante esta semana, gravarmos um
vídeo, ou fazermos um desenho para darmos
nosso testemunho? Depois podemos postar nas
redes sociais, ou expor na igreja.
Compromisso além-fronteiras
Que tal, procurar conhecer histórias de missionários(as) que estão fora do país e rezar por esse(as) Missionários(as)?

8. Oração final

Rezemos uma Ave-Maria por todos os/as missionários/as e uma Ave-Maria por todos os/as adolescentes do mundo inteiro.
Depois rezemos juntos a oração da IAM.
“Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compadeceivos das pobres crianças e adolescentes que não
vos conhecem; protegei-os e enviai muitos missionários para que elas vos conheçam e tenham
vida em abundância. Amém.”

9. Despedida

Cantar “Amar como Jesus”.

(Música número 12 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=8Fe96IcJoCM&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

2º Encontro

Espiritualidade Missionária - Julgar

1. Preparação

Preparar bem o ambiente aonde ficará no momento do encontro. Espaço de silêncio e arrumado para esse encontro que será orante.

2. Material

Cartaz da Jornada, vela, Bíblia, Flores e Imagens de
missionários/as que com sua vida testemunham\
ram o Amor de Cristo e em todos os continentes

3. Acolhida

Este é nosso segundo encontro da 9ª Jornada da
IAM. Ela tem como tema “Testemunhar o amor é
nossa missão”, e como lema o versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta de João “O que vimos
e ouvimos nós vos anunciamos”. Que todos(as)
se sintam bem e acolhidos!

4. Oração

Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. De forma espontânea,
coloquemos nossas intenções, pedidos ou agradecimentos. (Momento de oração espontânea).
Rezemos também por todos os missionários(as)
e adolescentes do mundo inteiro: Ave-Maria... De
todos os adolescentes do mundo, sempre amigos!

5. Vivenciando a Palavra de Deus
Leitura Bíblica: 1 Jo 1, 1-4
O que era desde o princípio, o que
ouvimos, o que vimos com os nossos
olhos, o que temos contemplado, e
as nossas mãos tocaram da Palavra
da vida
1

(Porque a vida foi manifestada, e nós a
vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com
o Pai, e nos foi manifestada);
2

O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão
é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.

3

Estas coisas vos escrevemos, para que
o vosso gozo se cumpra.

4

Nesta passagem encontra-se o versículo que é
lema da nossa Jornada. (Fazer a leitura do texto.
Depois, ler mais uma vez, possivelmente de uma
Bíblia que tenha outra tradução).
Vamos agora observar bem as palavras, os verbos.
• O que nos chama atenção nessa passagem?
• O que o autor da carta diz que tem visto e ouvido? (O verbo da Vida)
• Por que o autor diz que anuncia o que tem
visto e ouvido? (Para que todos estejam em
comunhão)
• Por que ele escreve a carta? (Para que a alegria
seja completa).
Conduzir a reflexão e deixar que os adolescentes falem.

6. Partilhando a vida

Em que situações nós temos visto e ouvido o
Verbo da Vida? Temos procurado promover a
comunhão entre todos? Damos nosso testemunho de amor para que a alegria do próximo seja
completa por conhecer Jesus? (Conduzir a reflexão e deixar que os adolescentes falem).

7. Compromissos
Compromisso pessoal
Conversar com os familiares sobre como Jesus
nos pede para Testemunhar o Amor.
Compromisso comunitário
Em um dos dias da semana, reunidos em grupo e de modo on-line, rezar uma dezena pelas
crianças e adolescentes que são testemunhas
do amor de Cristo.
Compromisso além-fronteiras
Através das Redes Sociais pesquisar membros
da IAM em outros países para observar nas postagens como eles testemunham o amor durante
esse tempo pandêmico.

8. Oração final

Como é bom ver e ouvir! Fazendo essa experiência que fez João, vamos também ver e ouvir.
Apreciemos esta figura/vídeo/música, vendo e
ouvindo. Através dela vamos dar nossa resposta a Deus, ou seja, fazer nossa oração. (Pode-se
apresentar: fotos/vídeo de missão; fotos/vídeo
do próprio grupo da IAM em missão; fotos/vídeo do Papa Francisco em visita a outros países, como o Iraque e outros. Importante pedir
que os/adolescentes agucem os sentidos de ver
e ouvir, observando detalhes, palavras, para, a
partir daí, dar sua resposta a Deus. Conduzir a
oração espontânea). Agora que vimos e ouvimos,
o que queremos dizer a Deus em nossa oração?
Cada um que quiser falar, pode começar dizendo: “Senhor, diante do que vi e ouvi...”.

9. DESPEDIDA

Música “É missão de todos nós”, de Zé Vicente.
(Música número 10 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=r0du45ZI4-w&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

Clique na imagem para ouvir e cantar a
música “Pequeno Missionário”.

3º Encontro
Compromisso Missionário - Agir

1. Preparação

Recordar aos membros do grupo que nesse encontro será realizado a doação do sacrifício do
cofrinho. Quem ainda não tem, é convidado a
construir o seu cofrinho pessoal com materiais
que você tem em casa (garrafa, lata ou caixa).

2. Material

Cartaz da Jornada, vela, Bíblia e o Cofrinho
Missionário.

3. Acolhida

Este já é nosso terceiro encontro da 9ª Jornada da
IAM, que tem como tema “Testemunhar o amor
é nossa missão”, e como lema o versículo 3 do

capítulo 1 da primeira carta de João “O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos”. Que todos
e todas se sintam bem e acolhidos!

4. Oração

Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. De forma espontânea,
coloquemos nossas intenções, pedidos ou agradecimentos. (Momento de oração espontânea).
Pai Nosso... De todos os adolescentes do mundo, sempre amigos!

5. Vivenciando a Palavra de Deus

Há uma frase do Papa Leão XIII que diz: “a missão
se faz com os joelhos dos que rezam, as mãos dos
que ajudam e os pés dos que partem”. Podemos
ser missão nessas três dimensões. Hoje vamos...
(Assessor e coordenador previamente combinam qual ou quais dessas dimensões poderão
ser aplicadas neste encontro, de acordo com a
viabilidade do momento. Por exemplo, na dimensão da oração, pode-se promover um momento
de oração com a comunidade/família/grupo para
rezar pelos missionários; na dimensão de doação, pode-se arrecadar algum valor para doar a
uma família, grupo ou projeto missionário;

na dimensão do gesto concreto, pode-se realizar
uma visita a uma família ou doente (note que é
possível fazer uma visita virtual, ou seja, fazer
uma chamada de vídeo).

6. Partilhando a vida

Aqui pode-se partilhar a vida de algum missionário(a), de oração, ou que foi para uma missão
fora da sua cidade, ou que sempre partilha de
seus bens para o bem de outros irmãos(ãs).

7. Compromissos
Compromisso pessoal
Ver e ouvir em sua realidade local (família, bairro, comunidade) quem esteja passando por necessidade. Testemunhar seu amor através de um
gesto concreto combinado junto com sua família.
• Ligar para algum parente, amigo ou pessoa da
comunidade/Igreja que está doente ou passando por necessidades e partilhar com ele uma
palavra de gere esperança e alegria
Compromisso comunitário
Fotografar o seu cofrinho missionário e postar
nas redes sociais dizendo “Como você testemunha o amor através do seu Cofrinho Missionário?”
Junto com as hashtags #EuSouIAM e #JornadaIAM.

Compromisso além-fronteiras
Através das Redes Sociais, enviar mensagem missionária à missionários de outro continente falando sobre como você está utilizando os meios
digitais para evangelizar.

8. Oração final

Como é bom dar nosso testemunho de amor!
Rezemos uma Ave-Maria por todos os/as missionários/as que dia a dia testemunham com sua
vida. Rezemos também uma Ave-Maria por todos os/as adolescentes do mundo inteiro, para
que conheçam a alegria de ser amigo/a de Jesus.

9. Despedida

Cantar a música “Ardor Missionário”

(Música número 17 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=e606wo119gw

4º Encontro
Vida de Grupo - Celebrar

1. Preparação

(Para este encontro, propõe-se convidar outras
pessoas da comunidade para participar, sendo
elas da igreja ou não. O objetivo é que os adolescentes tenham a oportunidade de dar seu testemunho de amor. Podem ser convidados crianças, jovens, adultos, idosos. O assessor deve
combinar ao longo da semana quem gostaria de
dar seu testemunho, e orientar os adolescentes
para fazê-lo. Pode usar da criatividade contado
sua história na IAM apresentando fotos, vídeos,
ou simplesmente contando como começou a
participar, algo que marcou sua participação na
IAM, entre outros. Motive-se para que os adolescentes falem também sobre seu testemunho
de vida fora do grupo da IAM, ou seja, na escola,
na vizinhança...).

Convidar pessoas da comunidade, que pertencem a Igreja ou não, para participar do encontro.
Combinar com algumas crianças ou adolescentes missionários para que, nesse encontro, deem
seu testemunho de amor em forma de contação
de história, utilizando símbolos missionários e
objetos pessoais como fotos, desenhos, etc.

2. Material

Cartaz da Jornada, vela, Bíblia e Fotografias ou
Desenhos das crianças e adolescentes que recorde a vida deles em encontros anteriores.

3. Acolhida

Sejam todos e todas bem-vindos! Que se sintam bem nesse nosso encontro da adolescência
missionária.

4. Oração

Iniciemos nosso encontro agradecendo a Deus
pelas pessoas que se dispuseram a estar conosco hoje. Podemos todos dizer juntos “obrigado,
Senhor!”. De forma espontânea, coloquemos
nossas intenções, pedidos ou agradecimentos.
(Momento de oração espontânea).
Pai Nosso... De todos os adolescentes do mundo, sempre amigos!

5. Vivenciando a Palavra de Deus

Este mês vivemos a 9ª Jornada da IAM, que tem
como tema “Testemunhar o amor é nossa missão”, e como lema o Primeira carta de João capítulo 1, versículo 3: “O que vimos e ouvimos nós
vos anunciamos”. dar seu testemunho de amor.

6. Partilhando a vida

Hoje, nossos(as) adolescentes vão (Conduzir os
testemunhos dos adolescentes do grupo. Depois,
havendo tempo, deixar espaço se algum convidado também quiser dar seu testemunho).

7. Compromissos
Compromisso pessoal
Testemunhar o amor convidando alguém que fez
parte da IAM para participar do próximo encontro.
Compromisso comunitário
Divulgar entre as pessoas próximas e através das
mídias sociais, o que vimos e ouvimos ao longo
da 9ª Jornada Nacional da IAM.
Compromisso além-fronteiras
Imaginar a realidade das crianças e adolescentes
mais necessitados no mundo e escrever ou desenhar pedindo a intercedendo a Deus por eles(as).

8. Oração final

Oração da IAM

Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compadeceivos 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.

9. Despedida

Cantar a música “Os compromissos da Infância
Missionária”.

https://www.youtube.com/watch?v=llCUsES6iJE

5º Encontro
São José Patrono da Igreja

1. Preparação

Como há 5 finais de semana no mês de maio, em
um deles sugere-se realizar este encontro com
tema de São José.

2. Material

Pesquisar sobre o testemunho de vida de São José
na Bíblia, Internet ou Perguntando a familiares.
Cartaz da Jornada, vela, Bíblia e imagem de São
José (pode ser impressa).

3. Acolhida

Neste mês de maio vivemos a 9ª Jornada da IAM.
Ela tem como tema “Testemunhar o amor é nossa missão”, e como lema o versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta de João “O que vimos e

ouvimos nós vos anunciamos”. Neste mês também celebramos o dia de São José Operário (1º
de maio). Lembramos também que este ano de
2021 foi declarado “Ano de São José”, pelo Papa
Francisco, em comemoração aos 150 anos da
proclamação de São José como guardião universal da Igreja. Que todos e todas se sintam bem e
acolhidos nesse nosso encontro!

4. Oração

Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. De forma espontânea,
coloquemos nossas intenções, pedidos ou agradecimentos. (Momento de oração espontânea).
Ave-Maria... De todos os adolescentes do mundo, sempre amigos!

5. Vivenciando a Palavra de Deus
Leitura Bíblica: Mt 13, 55

“Não é este o filho do carpinteiro? e
não se chama sua mãe Maria, e seus
irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas?

Sinal de que José era uma referência na vida de
Jesus. De fato, Jesus recebeu de seu pai José um
testemunho de amor. José é homem do silêncio
(não há nenhuma palavra sua na Bíblia). Mesmo
assim testemunhou seu amor a Deus com sua
vida. Vamos ouvir essa bela canção sobre São
José, acompanhando e prestando atenção na letra da música.

https://www.youtube.com/watch?v=OFedG0k7G-o

6. Partilhando a vida

São José Operário, é o santo protetor dos trabalhadores e trabalhadoras. Ele trabalhava como
carpinteiro, usando as mãos. Então, cada um
pode agora desenhar em um papel sua mão e
nela colocar nomes de trabalhadores e trabalhadoras dos quais queira lembrar e abençoar.
São José muito caminhou com Jesus e Maria:
para Belém, onde nasceu Jesus; depois para o
Egito, para fugir de Herodes; para o templo em
Jerusalém, para apresentar Jesus; de novo para
Jerusalém, para a festa da Páscoa. Com certeza,
ao longo da caminhada Jesus ia ao lado de José,
ouvindo dele histórias, vendo nele atitudes de
um homem fiel e amoroso. José foi um verdadeiro testemunho de amor para Jesus! Desenhemos
agora nosso pé, e nele escrevamos o nome de
missionários e missionárias que conhecemos e
pelos quais queremos agradecer e abençoar.
(Os desenhos podem depois ser expostos na
igreja ou nas redes sociais).

7. Compromissos
Compromisso pessoal
Compartilhar a música de São José que ouvimos
nesse encontro de hoje, nas redes sociais utilizando as Hashtags #EuSouIAM e #JornadaIAM.

Compromisso comunitário
Gravar áudio meditando a Oração de São José e
enviar em grupos do WhatsApp.
Compromisso além-fronteiras
Rezar pelas crianças e adolescentes do mundo que, a exemplo de São José, testemunham o
amor através no silêncio da oração, na obediência a Deus e na doação à Família.

8. Oração final

Disse o Papa Francisco ao anunciar o ano de São
José: “O ano de São José é um convite a cada um
de nós para conhecer e imitar aquele homem
justo e santo, que mesmo sem compreender
tudo, acolheu tudo”.
Rezemos:
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.

9. Despedida

Cantar a música “Meu Bom José”

https://www.youtube.com/watch?v=ANtlu30w2xA
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