Roteiro de Encontros para

Crianças

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

Estamos iniciando hoje o nosso encontro de
Realidade Missionária. Prepare um lugar bem
aconchegante em sua casa com a vela acessa,
bíblia e símbolos da IAM, para quem tiver, e, separe os seguintes materiais:
• Papel, lápis ou caneta e um dicionário;
• Imagens, fotos ou vídeos de momentos em que
se viveu o amor ao próximo em grupo.

3. Acolhida

Relembrar com fotos, vídeos ou relatos de momento em grupo onde se viveu a partilha e o
amor ao próximo.
Ouvir e cantar “É missão de todos nós”
(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”.

4. Oração

Deixar um momento para as crianças e adolescentes colocarem de forma espontânea as suas
intenções de pedidos e agradecimentos. Em seguida reza-se um Pai nosso e Santo Anjo.

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.”
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

Vamos conhecer um pouco sobre o tema da nossa 9ª Jornada Nacional da IAM- “Testemunhar o
amor é nossa missão”. Convido a cada um de vocês para pesquisar em um dicionário, ou nas redes
sociais o significado da palavra “Testemunhar”.
Caso não tenha acesso aos materiais de pesquisa,
dialogue e reflita o sobre seu possível significado.
Peça para que cada integrante partilhe a sua pesquisa ou reflexão.

De acordo com o dicionário a palavra significa:
1) Dar testemunho de; provar; confirmar; afirmar ter visto ou conhecido.
2) fazer declaração como testemunha.
Converse com o grupo, explique e compartilhe
exemplos para estes significados do dicionário.
Agora que refletimos e estudamos o verbo “testemunhar”, escreva ou desenhe a resposta para
a seguinte questão:
De que forma podemos testemunhar o amor
em nossa missão?
Em seguida, deixar que as crianças e adolescentes partilhem espontaneamente sobre as suas
escritas ou desenhos.

7. Compromissos
Compromisso pessoal
Colocar seu desenho ou escrita perto da cabeceira de sua cama e, todos os dias, em suas orações diga uma palavra que represente o testemunho de amor na missão.
Compromisso comunitário
Testemunhar o amor relatado na atividade de
hoje para alguém. Pode ser colegas, familiares
ou alguém desconhecido que necessite de um
testemunho de amor.

Compromisso além-fronteiras
Pesquisar um versículo de uma passagem bíblica que representa o amor de Cristo por nós e
escrever ou desenhar em um pedaço de papel.

8. Oração final

Uma ave-maria por todas as crianças e adolescentes do mundo, pedindo para cada vez mais,
testemunharem o amor em missão. 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

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

2. Material

Estamos iniciando hoje o nosso encontro de
Espiritualidade Missionária. Prepare um lugar
bem aconchegante em sua casa com a vela acessa, bíblia e símbolos da IAM, para quem tiver, e,
separe os seguintes materiais:
• Tira de papel escrita ou desenho com o versículo (compromisso além-fronteiras do encontro passado)

3. Acolhida

Pedir para que deixem próximo aos seus símbolos da IAM, seu papel com o versículo (compromisso além-fronteiras do encontro anterior).

4. Oração

Fazer o sinal da Cruz, ouvir e cantar a música
“Eu busco te encontrar”.
(Música do CD As crianças cantam o tempo Comum - Paulus)

www.youtube.com/watch?v=J03lPO0xTbY

Por se tratar de um canto curto, pode-se cantar
várias vezes para que o grupo possa aprender.
Para uma maior interiorização e espiritualidade,
após aprenderem bem, cantar a capela (sem áudio ou instrumentos), somente com a voz para
finalizar a oração inicial.

“O meu coração desejou o céu alcançar;
os astros e as estrelas eu sempre quis tocar. Os
raios quentes do sol me aquecem e iluminam. A
lua prata lá em cima me encanta e fascina!
Mas na verdade o que eu busco encontrar
É você, Jesus, minha força, minha luz,
É você, Jesus, o caminho que me conduz! ”

5. Partilha dos compromissos
cumpridos na semana

Crianças e adolescentes em grupo ou em família, partilham de forma espontânea, como foi
sua experiência com o compromisso pessoal e
comunitário durante a semana.

6. Vivenciando a Palavra de Deus
Leitura Bíblica: Mt 22, 36-38

“Mestre, qual é o maior mandamento
da Lei?“
36

Respondeu Jesus: “ ‘Ame o Senhor, o seu
Deus de todo o seu coração, de toda a
sua alma e de todo o seu entendimento’.

37

38

Este é o primeiro e maior mandamento.

Para reflexão:
Qual é o maior mandamento da lei?
De que forma você já anunciou o seu grande
amor por Deus?
Ao final da reflexão, repetir juntos o mandamento pausadamente:
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito.”

7. Vivenciando a vida

Ainda em momento de oração e reflexão, cada integrante lê em voz alta seu versículo pesquisado.
Quem desenhou explica e apresenta como se
deu tal passagem.

8. Compromissos
Compromisso pessoal
confeccionar um envelope e escrever: IAM
“Testemunhar o amor é nossa missão” e colocar
seu versículo dentro.
Compromisso comunitário
Deixar este envelope em alguma residência ou
entregar pessoalmente a alguém.
Compromisso além-fronteiras
Pesquisar ou entrevistar pessoas dando seu testemunho de amor na missão. Pode ser vídeos,
revistas, ou entrevista por escrito.

9. Lembretes

O próximo encontro é o compromisso missionário. Lembrar-se da oferta, fruto do sacrifício,
para colocar no cofrinho.
Cada integrante, devido as medidas de restrição, deverá providenciar o seu próprio cofrinho. Assim como já foi solicitado e realizado
no ano passado.
O cofrinho pode ser confeccionado com diversos materiais.

10. Oração final

Rezar a oração ao menino Jesus.

Querido Menino Jesus... Hoje, quero louvarte e dizer-te que te amo muito. Tua presença no meio de nós encheu-nos de grande
alegria, pois por ti, a salvação tornou-se
real no nosso coração.

Hoje, quero pedir-te por nós, crianças da Infância e Adolescência Missionária, que trabalhamos nos cinco continentes, para que
cada uma de nós transmita com coragem
e amor tua mensagem que alegra os corações, especialmente às crianças que não te
conhecem, nem te amam.

Ensina-nos a ser carinhosos e generosos como
Tu és, para que nossa casa, nossa escola e
nossa paróquia se transformem em templos
do teu amor. Amém.”

11. DESPEDIDA

Ouvir e cantar a música “Pequeno Missionário”
(Música número 2 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

3º Encontro
Compromisso Missionário - Agir

1. Preparação

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

2. Material

Estamos iniciando hoje o nosso encontro do
Compromisso Missionário. Prepare um lugar
bem aconchegante em sua casa com a vela acessa, bíblia e símbolos da IAM, para quem tiver, e,
separe os seguintes materiais:
• Cofrinho missionário e pesquisa ou entrevista (vídeos, áudios ou escrita) sobre o testemunho de amor na missão.

3. Acolhida

Com a saudação da IAM: De todas as crianças e
adolescentes do mundo, sempre amigos! todos
se cumprimentam.
Cantar o Hino da IAM.

(Música número 1 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=L2S_NNf6V3o&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

4. Oração

em oração acolher as preces espontâneas. Cada
grupo realiza sua prece de acordo com suas realidades locais e do mundo no momento.
Reza-se um pai nosso e 3 Ave-Marias.

5. Partilha dos compromissos
semanais

Partilhar com o grupo ou em família, como se
realizou o seu Compromisso Pessoal, da elaboração do envelope com o versículo dentro, e o
Compromisso Comunitário de entrega a uma residência ou alguma pessoa em específico.
Para refletir em grupo:
Qual foi o seu sentimento em realizar esta ação?
Levar a palavra de Deus para as pessoas fez sentir-se bem? Comente.

6. Vivenciando a Palavra de Deus
Leitura Bíblica: Mt 22, 39-40

E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame
o seu próximo como a si mesmo’.

39

Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas”.
40

Após a proclamação da leitura, pedir para cada
criança/ adolescente repetir pausadamente:
“Amarás teu próximo como a ti mesmo”
Para refletir:
Como missionário (a), estou amando o meu próximo como a mim mesmo (a)?
Estou testemunhando o amor na missão?

7. Partilhando a vida

neste momento, cada criança ou adolescente partilha sua pesquisa ou entrevista (vídeos, áudios, revistas, ou pesquisa escrita), referente ao seu compromisso além-fronteiras do encontro passado.
Ao final abrir para discussões e reflexões sobre o
tema “ Testemunhar o amor é nossa missão”.

8. Compromissos
Compromisso pessoal
Rezar uma Ave-Maria todos os dias pelos missionários do mundo inteiro, para que não lhes falte
testemunho de amor em suas missões.
Compromisso comunitário
escolher 1 dia da semana e realizar um momento de oração em família em intenção aos que necessitam de amor e fraternidade.
Compromisso além-fronteiras
realizar sua oferta (moedinha), fruto do sacrifício, em seu cofrinho missionário.

9. Lembretes

Para o próximo encontro, separar um papel
vermelho, lápis ou caneta. Caso não tenha o
papel, pode-se ser folha a branca e lápis de colorir vermelho se tiver.

10. Oração final

Reza-se um santo anjo e em seguida a Oração
da IAM.

11. Despedida

Cantar a música “De todas as Crianças do Mundo”
(Música número 17 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=ZDo2E5ye9xI&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

4º Encontro
Vida de Grupo - Celebrar

1. Preparação

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

2. Material

Estamos iniciando hoje o nosso encontro da Vida
de Grupo. Prepare um lugar bem aconchegante em
sua casa com a vela acessa, bíblia e símbolos da IAM,
para quem tiver, e, separe os seguintes materiais:
• Papel vermelho, lápis ou caneta. Quem não
tiver papel vermelho pode ser uma folha
branca e pintada de vermelho.

3. Acolhida

Todos se cumprimentam e cantam a música
“A Escolhida”.
(Música número 9 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=1HC8gpeX8qo&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

4. Oração

Após o sinal da Cruz, reza-se um Pai Nosso, uma
ave-Maria e Santo Anjo.

5. Partilha dos compromissos
semanais

Partilhar sua experiência do Compromisso
Comunitário da semana passada onde fez-se
em um dia da semana uma oração em família em intenção aos que necessitam de amor e
fraternidade.

6. Vivenciando a palavra de deus
Leitura Bíblica: 1 Jo 3, 23

“ Eis o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus
Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. ”

Para refletir:
- De que maneira Jesus quer que amemos ao
próximo?
- Estou amando como Jesus nos mandou?

7. Partilhando a vida

Após todas várias semanas refletindo sobre o
nosso testemunho do amor na missão, vamos
realizar uma dobradura de um coração com o
papel vermelho. Exemplo em anexos.
Em seguida escreva dentro aquela palavra do
primeiro encontro, que simboliza o seu testemunho de amor na missão.
Guarde este coração com a palavra em lugar muito especial para você, e todas as vezes em que
sentir necessidade de renovar seu compromisso missionário, pegue o coração, leia a palavra e
em seguida reze uma Ave-Maria.
Que por meio de nossa oração, Maria, nossa
Mãe, interceda nos dando coragem e ardor missionário para seguir.

8. Lembrete

Comunicar sobre a 9ª Jornada Nacional da IAM
e se preparar para o Calendário com a Dinâmica
da Oração em Família com a Montagem da Rosa
Missionária.

9. Compromissos
Compromisso pessoal
Agradecer todos os dias pelo seu compromisso
em “Testemunhar o amor em missão. ”
Compromisso comunitário
apresentar a IAM para um amigo e convidar para
participar do grupo online ou em família.
Compromisso além-fronteiras
Dar o seu testemunho de amor em missão por
meio das mídias (facebook, Instagram ou TIK TOK,
utilizando as #: #JornadaIAM e #EuSouIAM.
Para quem não tem acesso as mídias, dar o seu
testemunho em família ou comunidade.

10. Oração final

Finaliza-se com a oração da criança missionária
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver e Tu já me chamas para uma missão. Tu
bem sabes, Senhor, que nada tenho, e não ser
o desejo de te servir. Dá-me a Tua sabedoria,
Teu amor, Tua paz, e um coração grande para
amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer, mas, contigo
farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes. Ofereço-te a minha vida inteira e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas e que me acompanhas sempre. Só desejo que o teu Nome seja
conhecido em todo o universo e o teu Reino de
amor se difunda cada vez mais. Amém.

11. Despedida

Cantar a música “Somos da Infância Missionária”.
(Música número 5 do subsídio Cantando a Infância e Adolescência Missionária)

www.youtube.com/watch?v=YCgR30j_k54&ab_channel=PontifíciasObrasMissionárias

Anexo
ANEXOS: DOBRADURA DO CORAÇÃO

Coordenação: Pe. Maurício da Silva Jardim
Diretor Nacional das POM no Brasil
Ir. Vania Sousa
Secretária Nacional da IAM
Texto: Equipe IAM
Diagramação: Wesley T. Gomes

Abril de 2021

