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A Infância e Adolescência  
Missionária nas escolas 

3ª Semana de Formação Missionária para Educadores 
 

Brasília, de 25 a 29 de julho de 2016 
 
 
 
 
Prezados Irmãos e Irmãs, 

O Centro Cultural Missionário (CCM), as Pontifícias Obras Missionárias (POM) e a 
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), promovem, em Brasília, na 
sede do CCM, uma Semana de Formação Missionária para educadores e educadoras com 
o tema: “A Infância e a Adolescência missionária nas escolas”. 

Há algumas décadas, grupos de Infância e Adolescência Missionária (IAM) vêm surgindo 
em todo Brasil, ganhando espaço não apenas em comunidades e paróquias, mas também 
nas escolas católicas. Sente-se a exigência de uma formação sempre mais aprimorada 
dos educadores e das educadoras que acompanham esses grupos, assim como de um 
aprofundamento da identidade e da proposta missionária da IAM para melhor integrá-la 
no projeto pedagógico das escolas, e na própria formação de seus agentes. 

Papa Francisco afirma em sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: “as escolas 
católicas, que sempre procuram conjugar a tarefa educacional com o anúncio explícito 
do Evangelho, constituem uma contribuição muito válida para a evangelização da 
cultura”. Educação e missão, portanto, hão sempre de andar juntos. 

Convidamos educadoras e educadores, e coordenadores de pastoral nas escolas, a 
participar desse importante momento de formação conjunta, para que todos e todas se 
sintam sempre mais capacitados e qualificados a despertar o protagonismo de nossas 
crianças e adolescentes com o olhar além-fronteiras. 

Fraternalmente 
 
 

 
 

  Dom Esmeraldo Barreto de Farias 
Bispo Auxiliar de São Luis, MA 

Presidente do Conselho Missionário Nacional  

 



A Infância e Adolescência  
Missionária nas escolas 

 
OBJETIVO GERAL 

Fortalecer a aplicação da metodologia da Infância e Adolescência Missionária (IAM) nas 
escolas, na dinamização da Pastoral Escolar, em comunhão e sinergia com a Secretaria 
Nacional da IAM. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Firmar uma linha metodológica para IAM dentro das escolas católicas;. 
 Trocar experiências entre educadores que já trabalham com a IAM; 
 Aprender a articular IAM na Escola com a IAM nas comunidades paroquiais; 
 Trabalhar a dimensão missionária dentro das escolas católicas. 

 
PÚBLICO 

Educadores e Coordenadores de pastoral nas escolas e particularmente os que estão 
iniciando esta atividade nas escolas.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Segunda, 25 de julho, às 19h00: acolhida e abertura. 

2. Terça, 26 de julho: NOVAS INFÂNCIAS. Desafios e possibilidades na infância e 
adolescência – Pe. Wladimir Porreca, Doutor em Psicologia e Serviço Social, 
professor da Universidade de Brasília. 

3. Quarta, 27 de julho: CUIDAR DO MUNDO NOSSA CASA COMUM. Educação à 
mundialidade e à ecologia integral – Prof. Memore Restori, mestre em Teologia 
com especialização em Missiologia. 

4. Quinta, 28 de julho: ARTICULAÇÃO DA IAM NAS ESCOLAS. Ação pastoral e 
pedagógica na unidade educacional – Pe. André Luiz de Negreiros, Secretário 
Nacional da Pontifícia Obra da Infância Missionária; Elisangela Dias Barbosa, 
coordenadora da Pastoral da ANEC; Gilson Prudêncio Júnior, Rede Marista.   

5. Sexta, 29 de julho, até 12h00: ELEMENTOS PARA UM GRUPO DE TRABALHO  – 
Pontifícias Obras Missionárias, Rede Marista e ANEC. 

 
METODOLOGIA 

A Semana de Formação Missionária será animada por sessões de exposições, debates, 
oficinas, painéis, celebrações e trocas de experiências. 
 
DATA E LOCAL 

A Semana será realizada de 25 a 29 de julho de 2016 no Centro Cultural Missionário, 
SGAN 905 Conj. “C” – Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009. 
 
INSCRIÇÕES 

Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. A taxa, 
incluindo formação e hospedagem, é de R$ 700,00. Vagas limitadas. 


