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Diocese de Crato – 05 de Abril de 2013  
 

Queridos Padres, A Infância, Adolescência e Juventude Missionária são obras que 
evangelizam as Crianças, Adolescentes e Jovens no Mundo inteiro e tem como carisma a 
missão além-fronteiras. Em nossa diocese existem diversos grupos de infância e 
adolescência missionária, presentes em paróquias das cinco forânias.  A Juventude 
missionária que nasceu da IAM está ainda dando seus primeiros passos, por isso 
necessitamos do incentivo e apoio de todos para dar continuidade a este trabalho.  

Coordenação Diocesana da IAM e JM 
 
Em sequência a Carta, que as POM os envia: 

 

Todos os dias ouvimos falar do surgimento de novos grupos de Infância, Adolescência e 
Juventude Missionária (IAM e JM). Isto é motivo de grande alegria. Nossa “família” está se 
expandindo. E por isso damos graças a Deus. Vale lembrar que iremos celebrar o ano da 
IAM (maio de 2013 a maio de 2014) e o envolvimento de todos é fundamental. 
 
No entanto, junto com as boas notícias, chega até nós o apelo para uma formação cada 
vez mais aprimorada de Assessores e Assessoras que acompanhem estes grupos. É por 
esse motivo que a Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM), a Comissão 
Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, os 
Conselhos Missionários Nacional (Comina), Regionais (Comires) e Diocesanos (Comidis) - 
incentivam e promovem "Encontros de Formação para Assessores da IAM e JM" 
(EFAIM e ELJUMI) nas diversas regiões do País. 
 
Hoje temos o prazer de comunicar que haverá um Encontro de formação para 
assessores dos grupos de IAM e JM bem como aqueles que desejam se engajar no 
trabalho destas obras missionárias na Diocese de Crato 
1. Data:   

 De 03 á 05 de Maio 

 Com inicio dia 03, às 18h com o jantar 

 E término no dia 05, às 12h, com o almoço 
2. Local: 

 Centro de Expansão Dom Vicente de Araujo Matos 

 Sitio Granjeiro, telefone:3521-5912/3521-6019 
Crato- Ce 

Obs: Próximo ao clube recreativo Granjeiro, entrar á direita onde há um cruzeiro de 
mármore na esquina. 
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3. Quem está convidado? 
 Quem já trabalha como assessor (a)ou coordenador(a), na Infância, 

adolescência ou juventude Missionária. 
 Somente quem tenha a partir de  15 anos de idade (não serão aceitos menores 

desta idade, sob nenhum pretexto,) 
 Recebeu esta carta e foi enviado pela paróquia. 
 Participação em tempo integral. Se alguém não tiver condições de atender a 

esta exigência, deve renunciar a este convite, cedendo lugar para outra pessoa. 
 

4. Importante Levar: 
Bíblia, caderno, pen-drive, CDs com fotos de eventos realizados, subsídios da Infância , 
Adolescência e Juventude Missionária (se você tiver), instrumentos musicais, cantos, 
dinâmicas e comida típica para noite cultural. 
 

5. Coordenação: A coordenação fica a cargo da Equipe local integrada pelo 
representante Estadual.  
A assessoria será da coordenação estadual da IAM e da JM 
 

6. Hospedagem: Despesas de hospedagem e alimentação: R$ 60,00 (sessenta reais) (A 
despesa deverá ser assumida e partilhada entre participantes, diocese, paróquia e 
comunidade). As POM colaboram com o material utilizado no encontro.Não esqueça 
de levar roupa de cama, agasalho e objetos de uso pessoal e sua caneca de água. 
(uma atitude ecológica) 

 

7. Inscrição: A inscrição deverá ser confirmada até o dia 28 de Abril de 2013 para os 
seguintes endereços ou telefones: 
Arlane Markely dos Santos Freire 88-9932-5664 
arlanemarkely@yahoo.com.br 
Julyana Sales-88-9729-4975/9221-8727 
Lucenildo Lima 88-3571-8391 
 

 Confiamos na ajuda de Deus, para cuja glória queremos trabalhar. Pedimos que se 
una a nós na oração, juntamente com sua comunidade e grupos. 
 

 
 
 
 

        Pe. Camilo Pauletti                                                   Pe.AndréLuiz de Negreiros 
Diretor Nacional das POM                                               Secretário Nacional da IAM     
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