
Preparando a celebração: faixa ou cartaz com lema da Semana do
Migrante; cartaz da 27ª Semana do Migrante, cartaz da Campanha
da Fraternidade-2012, decoração da mesa do altar com símbolos
da realidade migrante local, regional e global, desde as diferentes
culturas.
A Semana do Migrante deste ano acompanha o tema e lema da
Campanha da Fraternidade: “Fraternidade e saúde pública”,
“Que a saúde se difunda sobre a terra!” (Cf. Eclo, 38,8)

Comentarista:
Hoje, dia 24 de junho, celebramos em toda a Igreja do Brasil,
o Dia Nacional do Migrante. Por feliz coincidência, hoje é
também o dia de São João Batista, tão celebrado em nossas
comunidades e tão vivo na religiosidade dos migrantes.
O lema da Semana do Migrante deste ano é Migração e Saúde:
conquistar direitos é defender a vida! A Semana do Migrante
vem assim dar continuidade e aprofundamento à Campanha
da Fraternidade deste Ano, cujo lema foi “Que a saúde se
difunda sobre a terra!” (Cf. Eclo, 38,8)
Nosso país é marcado por movimentos migratórios, nos qual
os migrantes lutam por sobrevivência e dignidade. Para Deus,
nosso Pai, não há fronteiras e somos todos irmãos e irmãs,
cidadãos e cidadãs do mundo! Por isso, a saúde principia com
o bom acolhimento aos que chegam; e com saúde pública de
qualidade à todo ser humano, independente de onde venha.
Mas, sobretudo, saúde para trabalhador e trabalhadora
migrante que, muitas vezes, são explorados e submetidos ao
trabalho escravo.
Hoje os migrantes lutam por um mundo sem muros, sem
discriminação.
Com este espírito de solidariedade, fraternidade, compreensão
e respei to ao Migrante e Imigrante,  in ic iemos a nossa
Celebração cantando...

(canto a escolher)

1. Procissão de entrada: Cartaz da Semana do Migrante, Cartaz
da CF, vela acesa, a cruz, imagens de Nossa Senhora e santos
do mês de junho, e outros símbolos da religiosidade, roupas
típicas de cada cultura, bandeiras, etc.

2. Acolhida aos migrantes: espontânea, feita pelo celebrante

3. Ato Penitencial
Celebrante: Elevemos a Deus nossos Pedidos de perdão neste Dia
Nacional do Migrante. Qual tem sido a minha ou a nossa atitude
diante dos Migrantes?
Indiferença? Preconceito? Exclusão? Peçamos perdão.

L.1. (pessoas trazendo correntes....)
Por todas as vezes que ficamos indiferentes às questões de saúde
do trabalhador migrante, nos canaviais, na construção civil, nas
oficinas de costura, no trabalho escravo ou degradante. Peçamos
perdão...

Senhor, tende piedade de nós! (ou cantado)

L.2. (Um casal migrante com uma criança)
Por todas as vezes que a família migrante não tem boa acolhida
no sistema de saúde, por ser migrante ou imigrante. Perdão
quando nos acomodamos a esta situação e não lutamos por
políticas públicas de fato universais.

Cristo, tende piedade de nós (ou cantado)

L.1. (pessoas trazendo plantas medicinais e outros símbolos da
medicina alternativa)
Perdão quando deixamos de acreditar, apoiar e defender as
experiências de saúde alternativa que brotam das comunidades que
lutam contra a migração forçada e o domínio dos laboratórios
farmacêuticos.

Senhor, tende piedade de nós (ou cantado)

L.2. (pessoas trazendo uma bola de futebol)
Perdão, Senhor, pois  os preparativos da Copa do Mundo 2014 tem
levado nossos governantes a praticarem políticas de repressão e
expulsão dos pobres de centros urbanos. Perdão, porque um evento
que poderia trazer alegria, traz ganância  econômica para uns e
sofrimento para as famílias pobres e moradores de rua que são
desalojados.

(outros pedidos de perdão da comunidade)

Celebrante: (espontâneo)

4. Glória (cantado)
(sugestão: coreografia da juventude ou crianças)

5. Entrada da Bíblia

Animador:  Agora somos convidados a abrir nosso coração
para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Palavra que nos dá
ânimo para continuar a caminhada e nos colar a serviço do
Reino, a serviço dos migrantes. Mais do que ouvir a Palavra
de Deus, é fundamental, urgente e necessário colocá-la em
prática. Recebamos em nosso meio a Palavra de Deus,
cantando...

(canto a escolher)

6.  Liturgia da Palavra

Comentarista: O Servo de Deus recebe a missão de anunciar a
Palavra para reunir e restaurar seu povo disperso. Povo errante,
migrante, escolhido por Deus para ser luz das nações!

1ª Leitura  (Leitura do livro do profeta Isaías, 49, 1-6)

Palavra do Senhor.
Todos: Amém!

7. Salmo Responsorial

SL 138(139), 1-3.13-14ab.14c-15 (R.14a)

R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
Porque de modo admirável me formastes!

Senhor, vós me sondais e conheceis,
sabeis quando me sento ou me levanto;
de longe penetrais meus pensamentos;
percebeis quando me deito e quando eu ando,
os meus caminhos vos são todos conhecidos
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R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
Porque de modo admirável me formastes!

Fostes vós que me formastes as entranhas.
e no seio de minha mãe vós me tecestes.
Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
porque de modo admirável me formastes!

R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
Porque de modo admirável me formastes!

Até o mais íntimo, Senhor me conheceis;
nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis,
quando eu era modelado ocultamente,
era formado nas entranhas subterrâneas

R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
Porque de modo admirável me formastes!

8. 2ª Leitura - (Atos 13,22-26)
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Comentarista: Com muita fé e convicção, o apóstolo Paulo, conta a
história da Salvação, na qual nosso querido profeta João Batista
prepara humildemente o caminho do Cristo Libertador e Salvador!

Naqueles dias, Paulo disse:
Deus fez surgir Davi como rei
E assim testemunhou a seu respeito:
“Encontrei Davi, filho de Jessé,
Homem segundo o meu coração,
Que vai fazer em tudo a minha vontade”
Conforme prometera, da descendência de Davi
Deus fez surgir para Israel um Salvador,
Que é Jesus.
Antes que ele chegasse,
João pregou um batismo de conversão
Para todo o povo de Israel.
Estando para terminar sua missão, João declarou:
“Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de
mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias”.
Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a
nós foi enviada esta mensagem de salvação.
Palavra do Senhor.

9. Aclamação ao Evangelho
(Canto a escolher)

Comentarista: O nome João quer dizer “o Senhor tem piedade”,
ou seja, a criança que acaba de nascer tem uma missão importante:
revelar o amor e a misericórdia de Deus pelo seu povo!

O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo
Lucas...(1.57-66.80)
— Glória a vós, Senhor.
Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um
filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido
misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo
dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu
pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai chamar-se João”.
Os outros disseram: “Não existe nenhum parente teu com esse nome”!
Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o
menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João
é o seu nome”. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a
boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a
louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia
espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os
que ouviam a notícia, ficavam pensando: “Que virá a ser este
menino?”. De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino

crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos,
até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel.

Palavra da Salvação.
Todos - Glória a vós, Senhor

10. Partilha da Palavra
(Onde houver apenas Celebração da Palavra, sugere-se relacionar o lema
da Semana do Migrante, com as leituras e algum depoimento de migrante.)

11. Oração dos Fiéis
Comentarista: Elevemos ao Pai as nossas preces, confiantes no seu
amor e misericórdia.

L.1. Pela luta dos Migrantes por saúde, trabalho e moradia digna,
que lhes dê saúde e paz, rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor escutai a nossa prece!

L2. Pelos agentes de Pastoral  para que não desanimem, mas se
sintam fortalecidos para enfrentar as dificuldades no seu dia a dia,
com os excluídos, rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor escutai a nossa prece!

L1. Para que os Imigrantes se sintam acolhidos e irmanados em
nosso meio e em nosso convívio, rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor escutai a nossa prece!

(outras preces da comunidade)

12. Procissão das ofertas
Animador/a: Neste Dia Nacional do Migrante, vamos trazer os
símbolos que anunciam vida nos caminhos da migração. Símbolos
de alimentos, de medicina alternativa, símbolos de nossa criatividade
e nossa religiosidade....
Canto.....

13. Pai-Nosso......

14. Comunhão
(Canto a escolher)

15. Ação de Graças
- Leitura do poema do cartaz pequeno da 27ª Semana do Migrante
 (Sugestão: procissão com o quadro de São João Batista e imagens
de Nossa Senhora dos lugares de origem dos migrantes – escolher
um canto mariano)

16. Bênção final
(O celebrante convida toda a comunidade para se aproximar e faz a
benção com a oração abaixo)

“Que o Senhor vos abençoe e acompanhe ao partires deste lugar,
Que vá à tua frente para iluminar teu caminho,
Que caminhe ao teu lado para ser sempre teu amigo,
Que vá atrás de ti para proteger-te de qualquer dano,
Que seus braços carinhosos te sustentem
Quando o caminho for difícil e tiveres muito cansado ou cansada,
Que esteja sobre ti para te ajudar a cuidar de todos,
E, sobretudo, que Deus viva em teu coração,
Para dar-te sua alegria e sua paz para sempre,
E você seja uma benção para o mundo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!”

Todos: Amém!
17. Canto final - (a escolher).
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