
1. MOTIVAÇÃO INICIAL 
Celebramos hoje o Dia Nacional do Migrante. Nossa 
comunidade faz parte deste Povo Peregrino, que constrói o 
Reino de Deus no dia-a-dia. 

A história da humanidade é a história da migração. A história 
do povo de Deus é de deslocamentos, de busca por terra, 
trabalho, de fuga da escravidão. Na história moderna, novas 
migrações aconteceram e acontecem. Em especial, das 
migrações e refúgio recentes são consequência das disputas 
territoriais, das mudanças climáticas, da ambição das grandes 
potências pelas riquezas minerais e naturais de muitos países. 
Essa ambição tem nos tornado um povo disperso, que caminha 
pelos desertos, abandonado nos mares e oceanos, solitário 
nas estradas. Por isso, nessa Semana do Migrante, queremos 
celebrar a esperança em um futuro com dignidade. É a 
esperança que brota da fé em Deus vivo e verdadeiro, que vê 
e escuta o lamento de seu povo. Este Deus, de muitos nomes, 
chama-nos para a libertação e desafia-nos para enfrentar as 
causas da migração forçada, da exploração infantil, do trabalho 
forçado. Este Deus de amor e misericórdia reaviva nosso sonho 
de paz e segurança, de justiça e de partilha, de solidariedade 
e de dignidade para toda a humanidade migrante desta terra. 
Terra que é nossa mãe e casa comum.   

CANTO... (Sugestão: durante o canto, pedir para que um grupo 
de migrantes e refugiados tragam para o altar um símbolo que 
represente sua história ou então algo que tenha carregado e 
dado força no período em que migrou)

2. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, sejamos benvindos e benvindas a esta 
celebração do encontro; de braços abertos entre nós! Em 
nome do Pai e Mãe dos diferentes, do Filho que nos une no 
diálogo e no Espírito que sopra o vento do mundo novo!!!! 
T.  Bendito seja o seu Reino, agora e para sempre.

C. Aceita, ó Deus, mistério insondável, nossas palavras, 
nossos sentimentos e pensamentos, nossas histórias e nossos 
sonhos, nossas diferentes culturas!
T.  Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas nos ensinem 
o caminho e nos orientem na liberdade. 

3. RECONCILIAÇÃO
C.  Deus de ternura, Tu, o primeiro a nos acolher de Braços 
Abertos, vem em socorro de nossa fraqueza!
T.  Te pedimos pela reconciliação da humanidade.

C.  Perdão, Senhor, quando nossas religiões são motivo de 
discórdia e falta de amor. 
T.   Te pedimos pela reconciliação da humanidade.

C.  Perdão pela destruição da nossa casa comum e pela falta de 
cuidado para com a criação que recebemos como presente. 
T.  Te pedimos pela reconciliação da humanidade.

C. Perdoa-nos Senhor quando calamos diante da violência 
vivida pelo povo migrante em todo o mundo! Perdão pela 
discriminação e intolerância religiosa!
T.  Te pedimos pela reconciliação da humanidade. (outros 
pedidos)

ORAÇÃO - JUNTOS
Deus de misericórdia e de justiça ajude-nos a superar o 
ódio com amor, os muros e cercas com pontes, a violência 
com justiça, a guerra com paz, as divisões e conflitos com 
diálogo, o preconceito e a xenofobia com respeito, o medo pela 
confiança e sobretudo ajude-nos a superar a indiferença com 
a solidariedade.

4. GLÓRIA, LOUVOR, GRATIDÃO... 
(canto)
C. Com resistência, esperança, fé e sobretudo com todo o 
amor que está no coração dos migrantes e refugiados para 
que juntos possamos construir um mundo novo. Na gratidão ao 
Deus de amor, cantemos...

5. LITURGIA DA PALAVRA
C.  Senhor abre nossos ouvidos e corações para ouvir a tua 
palavra proclamada e ajuda-nos a vivê-la com mais fidelidade 
em tudo que fazemos e dizemos, para a glória do teu nome e o 
crescimento do teu Reino. Canto...
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Orientação e preparação do 
ambiente da celebração 

“Que o roteiro de celebração da Semana do Migrante 
possa ser usado em celebrações ecumênicas, celebrações 
eucarísticas, atos públicos, entre outros. O encontro de 
acolhida recíproca entre os diferentes é sinal de amor e paz!”

Em celebrações ecumênicas, ter o Cartaz da Semana do 
Migrante, cartaz da Campanha da Fraternidade, vela acesa, 
a cruz, símbolos de diferentes tradições de fé, água e terra 
(representando a Casa Comum). 
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A VIDA É FEITA DE ENCONTROS: 
BRAÇOS ABERTOS SEM MEDO PARA ACOLHER
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L.6-  Para que estejamos atentos à migração interna, no 
Brasil, com milhões de pessoas migrantes, desempregadas, 
excluídas em seus direitos e exploradas no trabalho precário e 
escravo!  
T.  Venha tua luz para reunir o povo disperso.

8. PAI NOSSO ECUMÊNICO... 

9 . ORAÇÃO DA CAMPANHA – JUNTOS
Tende piedade de mim, oh Deus! Quando eu tenho medo e 
estou só, seja meu refúgio.
Longe de minha pátria, sinto-me perdido. Meu coração 
estremece pela saudade da família que deixei para traz. Oh 
Deus, escuta meus gritos e seja o meu socorro!
Acalma as tempestades e dúvidas dentro de mim. Caminha 
diante de mim, guia meus passos entre desconhecidos.
Que a bondade e a compaixão das pessoas me confortem, 
com a certeza de que Tu estás para receber-me! Amém

ORAÇÃO ECUMÊNICA PELA PAZ
O céu, todo o cosmos, a terra habitada, todos os seus povos, as 
culturas e as tradições religiosas proclamam teu nome, Senhor. 
Nas profundezas da existência humana escutamos o eco de 
um profundo desejo: teu nome Senhor, é vida, é amor, é paz, 
shalom, salaam, axé!
Tu és Pai e Mãe de todos os povos e culturas, porque todos 
têm origem em Ti. Todos homens e mulheres são reflexos de 
tua imagem. 
Conduz a todos os que procuram verdade ao longo do caminho 
a todos os que sonham por uma cidadania universal, a todas 
as pessoas que partilham a responsabilidade no cuidado da 
criação, nossa casa comum.
Com todas as pessoas que conhecem o teu nome possamos 
invocar a paz. 
Paz entre as culturas, as religiões, os povos, paz para a criação 
que sofre e que nós sejamos instrumentos de paz. Amém

C. Neste momento podemos dar-nos um abraço e uma 
saudação de paz.

Benção ecumênica com as 
mãos estendidas uns sobre os 
outros 
Que o Senhor ande à tua frente para iluminar o teu caminho/ 
Que caminhe ao teu lado como o melhor amigo/ Que vá atrás 
de ti para proteger-te dos perigos e violências/ E, sobretudo, 
que Deus viva em teu coração/ Para que sinta sua alegria, sua 
força e sua paz todos os dias / e assim seja uma benção para 
toda humanidade. Amém

CANTO FINAL 
Canto de São Francisco. Senhor fazei-me um instrumento de 
vossa paz...
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...aqui, poderiam ser convidadas pessoas migrantes e 
refugiadas que levaram seus símbolos ao altar. Elas poderiam 
falar desses símbolos e porque eles lhes deram força. 
Relacionar estas experiências com o texto do Evangelho de 
Lucas.

6. CREIO ECUMÊNICO
Creio no Deus das tendas, que peregrina com seu povo!
Creio na pessoa migrante, que busca o novo!
Creio na pessoa refugiada, que espera um amanhã melhor e 
sonha sonhos de criança!
Creio no caminho de justiça e amor, que nos leva ao mesmo 
Deus!
Creio que o povo disperso irá se juntar, renovar as forças, para 
formar um povo novo, de muitos rostos!
Creio na partilha do alimento, no cuidado e carinho entre as 
pessoas!
Creio na pátria sem fronteiras, no chão sem cercas, numa 
humanidade sem exclusão! Amém!

(Se tiver Eucaristia: Vamos proclamar nossa fé na Trindade 
que renova nossas mentes e corações, recria a face da terra e 
faz novas todas as coisas. Creio em Deus Pai...) 

7. SÚPLICAS DA COMUNIDADE
C. A ação redentora, que estamos celebrando com fé neste 
encontro fraterno, deve manifestar-se, numa existência 
inspirada no amor e na solidariedade, que supera todo tipo de 
violência. Juntos pedimos para que isso aconteça em nosso 
dia-a-dia:

L.1- Para que saibamos valorizar, confiar, respeitar e dialogar 
com os que são diferentes. Rezemos: 

T.  Venha tua luz para reunir o povo disperso.

L.2-  Nossa fé não aceita preconceito, medo, xenofobia e 
nenhum tipo de violência contra os semelhantes. Para que 
aprendamos das diferentes Igrejas, culturas e religiões a 
beleza da diversidade, Rezemos:
T.  Venha tua luz para reunir o povo disperso.

3-  Para que tenhamos a capacidade de acolher, proteger, 
promover e integrar àqueles que chegam de outro Pais, cultura 
e religião em nossa comunidade. Rezemos:
T.  Venha tua luz para reunir o povo disperso.

L.4-  Para que os governantes entendam que nenhum muro, 
fronteira ou cerca será a solução dos problemas no campo das 
migrações e refúgio. Rezemos:
T.  Venha tua luz para reunir o povo disperso.

L.5- Para que os migrantes e refugiados continuem 
caminhando carregados de fé e de esperança num futuro de 
dignidade e que nunca deixem de sonhar com um mundo sem 
guerra, violência e injustiças. Rezemos:
T. Venha tua luz para reunir o povo disperso. Tel.: (11) 2063-7064


