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1º Encontro
Realidade Missionária - Ver 

1. Material
Hoje vamos preparar e vivenciar o encontro de 
Realidade Missionária. Para isso, prepare um 
cantinho bem bonito com os materiais que você 
tem em casa. 

•	Bíblia, as cores dos continentes, velas, fotos, repor-
tagem de testemunho missionário pesquisado;

•	Uma mão grande e um coração de E.V.A/
Cartolina/Papel;

“Testemunhando
a vida em missão”



2. Preparação

Use a sua criatividade e amor para preparar o 
lugarzinho onde você vai vivenciar o encontro 
com os materiais do encontro.

Se for possível, marcar esse 
encontro com as demais 
crianças de modo virtual 
(WhatsApp, Facebook, Zoom, 
Google Meet ou outro).

3. Acolhida

Clique na imagem para ouvir e cantar o 
hino da IAM.

Apresentar uma foto ou vídeo com fotos de mo-
mentos do grupo ou de outros missionários re-
lacionados com o tema: Missão. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2S_NNf6V3o&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=2


4. Oração
Querido Jesus, você também foi criança, olhe 
com bondade as crianças do mundo inteiro, 
também aquelas que não o conhecem. Proteja a 
cada uma para que tenham: lar, comida, saúde, 
educação. Envie a elas bons missionários, para 
que elas possam lhe reconhecer e ter vida em 
abundância. Amém.

5. Vivenciando a Palavra de Deus
Coord: Estamos aqui alegres por sermos amigos 
de Jesus e para que nossa alegria seja completa, 
vamos iniciar nosso encontro fazendo em nós o 
sinal da cruz, em nome do Pai...

Coord: Vamos ouvir o recado que Jesus tem pra 
nós? Aclamamos a Palavra de Deus com o canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=LI21dXXMo9s


Coord: Vamos conversar: Quem nos escolheu? 
O que Jesus nos manda fazer? O que Ele nos en-
sina? Pra quem é esse recado? Na IAM, amamos 
como Jesus manda?

Se possível, deixar que as crianças respondam.

6. Compromisso
Pessoal: Escrever no coração de papel palavras 
que representem a IAM e o seu testemunho 
missionário;

Comunitário:  Com a mãozinha de E.V.A/Cartolina/
Papel, faça uma foto ou grave um vídeo com a 
saudação da IAM (De todas as crianças e adoles-
centes do mundo, sempre amigos!) e poste nas 
redes sociais com a #8JNIAM e #EuSouIAM

Além-fronteiras: Rezar pelas crianças do conti-
nente que escolher. 

7. Lembretes
Para o próximo encontro vamos separar: Folha 
ofício, lápis de cor ou hidrocor

Leitura Bíblica
Evangelho de São João 15,12-17



8. Oração Final

Vamos rezar uma Ave Maria por todas as crian-
ças que, com sua vida, testemunham a vida em 
missão. Depois rezemos juntos a oração da IAM: 
Pela vossa Santa Infância, ó Jesus, compade-
cei-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.

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

9. Despedida
Cântico “PEQUENO MISSIONÁRIO”

https://www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=3


2º Encontro 
Espiritualidade Missionária - Julgar

1. Material
Hoje vamos preparar e vivenciar o encontro de 
Espiritualidade Missionária.  Para isso, prepare 
um cantinho bem bonito com os materiais que 
você tem em casa.

•	Bíblia, as cores dos continentes, velas, fotos, repor-
tagem de testemunho missionário pesquisado;

“Testemunhando
a vida em missão”

•	Sapatos ou chinelos dos membros da família, 

•	O coração que foi confeccionado durante a 
semana.

•	Folha ofício, lápis de cor 
ou hidrocor



2. Preparação
Se for possível, marcar esse en-
contro com as demais crianças 
de modo virtual (WhatsApp, 
Facebook, Zoom, Google Meet 
ou outro).

Organize um pequeno espaço para o encontro 
com os materiais do encontro, e com os sapatos 
e chinelos construa um caminho.

3. Acolhida
Conte a família e aos demais membros do grupo 
as experiências missionárias que você já realizou 
em outros encontros da IAM.



4. Oração
Coord: Estamos aqui alegres por sermos amigos 
de Jesus e para que nossa alegria seja completa, 
vamos iniciar nosso encontro fazendo em nós o 
sinal da cruz, em nome do Pai... e vamos ouvir o 
canto invocando a presença do Espírito Santo.

5. Partilha dos Compromissos
Apresentar o coração que cada um confeccionou

Clique na imagem para ouvir e cantar a 
música “Vem Cá, Espírito Santo”.

https://www.youtube.com/watch?v=kZj1nLAwFl0&list=PL3FvcZHVu2OZOK24kURRR4x6Yx4VxkOq2&index=57


6. Vivenciando a Palavra de Deus
Coord: Vamos ouvir o recado que Jesus tem pra 
nós? Aclamamos a Palavra de Deus com o canto: 

Façamos um breve instante de silên-
cio. Depois vamos fazer um dese-
nho que ilustre o amor de Jesus 
por cada um de nós (usar a folha 
ofício, lápis de cor e hidrocor). 
Faça um desenho que mostre 
o amor de Jesus por você.

Leitura Bíblica
Jo 15, 9-12 

Clique na imagem para ouvir e cantar a 
música “Aleluia Jesus vai falar”.

Aleluia Jesus vai falar

https://www.youtube.com/watch?v=nWtMj9Hw6aY&list=PL3FvcZHVu2OZOK24kURRR4x6Yx4VxkOq2&index=99


7. Compromisso
Pessoal: Colar o desenho no coração que havia 
sido confeccionado durante a semana.

Comunitário: Perguntar aos familiares como 
eles sentem o amor de Jesus em sua vida. 

Além–fronteiras: Pesquisar a vida de alguma 
criança/adolescente que seja um exemplo de 
testemunho para a missão.

8. Lembretes
Lembrar que o próximo encontro é o compro-
misso missionário: cofrinho. É importante que 
cada um tenha o seu cofrinho para o próximo 
encontro. O cofrinho pode ser confeccionado de 
diversos materiais.

9. Oração Final
Rezar uma dezena do terço por todas as pessoas 
que estão empenhadas em demostrar o amor 
de Jesus às demais pessoas. Cada criança pode 
conduzir a oração de uma Ave-Maria.

Também vamos rezar a Oração Maria, Nossa Mãe:



Maria, nossa Mãe,
sempre tiveste

confiança	nas	crianças
e	as	fizeste	mensageiras

do amor de Jesus 
para a humanidade.

 Acolhe as alegrias, as dores 
e as esperanças das crianças do mundo. 
Abre os seus corações aos sentimentos 

de amor, de paz e de fraternidade. 
Acompanha a vida dos pequenos,

dos fracos, dos marginalizados,
com a tua ternura de Mãe.

Conduz todas as crianças do mundo
pelas veredas da esperança, 

onde	brilha	a	luz	do	Evangelho. Amém.

Maria, Nossa Mãe

https://3.bp.blogspot.com/-mFWs5Gf-aBA/Vfmr82gDAwI/AAAAAAAAlKc/sJ6RFMDtDQU/s1600/nossa_senhora_infancia_missionaria.jpg


10. Despedida

Clique na imagem para ouvir e cantar a 
música Coração de Criança .

https://www.youtube.com/watch?v=saJk7_hmn_U


3º Encontro 
Compromisso Missionário - Agir

1. Material
Hoje vamos preparar e vivenciar o encontro do 
Compromisso Missionário.  Para isso, prepare 
um cantinho bem bonito com os materiais que 
você tem em casa. 

•	Bíblia, as cores dos continentes, velas, fotos, repor-
tagem de testemunho missionário pesquisado;

“Testemunhando
a vida em missão”

•	Cofrinho

•	O coração e o desenho que foram confeccionados



2. Preparação
Se for possível, marcar esse en-
contro com as demais crianças 
de modo virtual (WhatsApp, 
Facebook, Zoom, Google Meet 
ou outro).

Organize um pequeno espaço para o encontro 
com os materiais do encontro.

4. Oração
Coord: Estamos aqui alegres 
por sermos amigos de Jesus 
e para que nossa alegria seja 
completa, vamos iniciar nosso 
encontro fazendo em nós o si-
nal da cruz, em nome do Pai...  
Vamos fazer nossas preces espontâneas.

3. Acolhida
Saudar a todos, partilhar rapidamente como 
foi a semana.



5. Partilha dos Compromissos

Cada um mostra:

•	o desenho  
colado no coração;

•	e o resultado da pesqui-
sa sobre a vida de alguma 
criança/adolescente que 
seja um exemplo de tes-
temunho para a missão.

•	o cofrinho  
que preparou;

6. Vivenciando a Palavra de Deus

Coord: Quem são os caídos que encontramos 
no caminho? Você já ajudou outra criança? 

Leitura Bíblica
Lc 10, 25 a 37 Parábola do Bom Samaritano



7. Compromissos

Pessoal: Pensar em como podemos testemu-
nhar a nossa vida em missão.

Comunitário: Convidar a sua família para o pró-
ximo encontro

Além–fronteiras: Vamos ouvir a música:  man-
damentos da IAM, enquanto fazemos a oferta 
de nosso sacrifício no cofrinho missionário (ago-
ra ele não está mais vazio).

8. Lembretes
Organizar para o próximo encontro o espaço com 
os símbolos/materiais que foram construídos

Clique na imagem para ouvir e cantar a 
música “Mandamentos da IAM”.

https://www.youtube.com/watch?v=60j_XFtXXjc


9. Oração Final
Rezar juntos a Oração da 8º Jornada Nacional da 
Infância e Adolescência Missionária.

Deus, nosso Pai,
que enviaste teu Filho Jesus 

para ser nosso amigo e irmão de todas as 
horas.

Fortalece com teu Espírito Santo
nosso ardor missionário, 

para que possamos ser evangelizadores,
testemunhando a vida em missão

como agentes da paz, do amor, 
da caridade e da não violência.

Maria,
Ajuda-nos a ser Discípulos Missionários

de	teu	filho	Jesus,	agora	e	sempre.	
Amém.



10. Despedida
Canto – Somos da Infância Missionária

Clique na imagem para ouvir e cantar a 
música “Somos da Infância Missionária”.

https://www.youtube.com/watch?v=ntkee_rlT9s&list=PL093042A8C0F0D637&index=5


4º Encontro
Vida de Grupo - Celebrar

1. Material
Hoje vamos preparar e vivenciar o encontro da Vida 
de Grupo.  Para isso, prepare um cantinho bem 
bonito com os materiais que você tem em casa. 

•	Bíblia, as cores dos continentes, velas, fotos, repor-
tagem de testemunho missionário pesquisado;

“Testemunhando
a vida em missão”

•	O coração e o desenho que foram confeccionados

•	Cofrinho

•	Folhas de papel.



2. Preparação

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

Se for possível, marcar esse 
encontro com as demais 
crianças de modo virtual 
(WhatsApp, Facebook, Zoom, 
Google Meet ou outro).

Organize um pequeno espaço para o encontro 
com os materiais do encontro.

3. Acolhida
Cada um apresenta o cenário que preparou 
com os símbolos que foram construídos ao lon-
go dos encontros. 

Com a música pequeno missionário

https://www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=3


4. Oração
Coord: Estamos aqui alegres por sermos amigos 
de Jesus e para que nossa alegria seja completa, 
vamos iniciar nosso encontro fazendo em nós o 
sinal da cruz, em nome do Pai...

5. Partilha dos Compromissos
Contar ao grupo como deseja testemunhar a 
vida em missão

6. Vivenciando a Palavra de Deus
Leitura Bíblica
1Samuel 3,1-21

Vamos assistir o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=GWsHVG2nEs0&t=


Vamos juntos celebrar a ale-
gria de ser missionário/a.
Vamos fazer uma amarelinha 
e convidar os familiares para 
brincar juntos
Faça você também e compar-
tilhe em suas redes sociais. 

7. Compromisso 
Pessoal: Rezar uma Ave Maria pelos grupos da 
IAM no mundo inteiro.

Comunitário: Desenhar um coração, escrever 
nele uma mensagem e entregar a alguém. Ou ba-
ter uma foto da mensagem e enviar para alguém. 

Além-fronteiras:  Rezar por todas as crianças 
do mundo. 

8. Lembrete
Comunicar como será celebrada a 8ª Jornada 
Nacional da IAM 

9. Oração Final
Preces espontâneas

Clique na imagem para aces-
sar a postagem.

https://www.facebook.com/iamdiocesetoledo/posts/2808405232609218


10. Despedida

Clique na imagem para ouvir e cantar o 
hino da IAM.

https://www.youtube.com/watch?v=L2S_NNf6V3o&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=2
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