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aMantra para início da oração:
Seremos responsáveis por levar o teu nome, ó 
Cristo Salvador! Ajudai-nos em nossa missão! 

aContextualização:
O tema dos refugiados alcançou destaque 

na sociedade brasileira à partir de 2011, em 
decorrência do desastre natural no Haiti, que foi 
abalado por um forte terremoto. Após este fato, 
observou-se um fluxo crescente de migração em 
direção ao Brasil, facilitado pela intermediação 
de “coiotes”, que traziam grupos de pessoas até 
a divisa com o Estado do Acre, porta de entrada 
dos haitianos. A acolhida e encaminhamento 
destes migrantes mobilizou diversos setores da 
sociedade brasileira em especial a ação social da 
Igreja Católica. 

 Em 2018, outro fluxo migratório de grandes 
proporções se destacou: os venezuelanos 
atravessaram a fronteira no Estado de Roraima. 
Assim, evidenciou ainda mais a fragilidade dos 
migrantes, pela reação negativa da população local. 
Episódios de discriminação e revolta culminaram 
com a expulsão dos venezuelanos e queimas de 
seus pertences. (Zucker 2018)

 No caso das mulheres jovens refugiadas, há pouco 
o que se falar. Pode-se dizer que elas são jovens 
invisíveis, indício de alto grau de discriminação 
e preconceito, seja no mercado de trabalho, e no 
acesso às políticas sociais. 

 A jovem venezuelana Daniela, quando chegou no 
Brasil sofreu rejeição e preconceitos, mas isso não 
a desanimou. Enfrentou e superou estas violências,  
buscando condições financeiras para trazer sua 
família. Ela conseguiu trazer a mãe. 

São muitos os que já chegaram e se integraram, 
são muitos os que estão chegando. O egoísmo, a 
indiferença; a arrogância e muitos outros pecados 
da nossa sociedade criam preconceitos que 
impedem a acolhida, a hospitalidade e a integração 

dos recém-chegados. É preciso olhar com atenção 
para essa realidade e buscar uma ação concreta, 
pois somos todos iguais, somos todos seres 
humanos, somos todos irmãos e irmãs.

aTexto bíblico - MT 15, 21-28

aLeitura Orante:

* O que a vida da juventude migrante e refugiados 
diz? 

*  O que o texto bíblico me diz e me faz dizer a 
Deus? 

* Qual meu novo olhar a partir da Palavra? 
Compromisso Comunitário. 

aOração do Migrante:  
Ó Deus, nós cremos que colocaste 

tua Tenda  entre nós!
És o Emanuel que acolhe. O Emanuel que 

caminha conosco. Deus que refaz nossas forças.
Tu, aquele que nos ensina que os outros, são 

nossos irmãos e irmãs de caminhada.
Nós te bendizemos Deus caminheiro!

Sim, te bendizemos pelos irmãos e irmãs 
que nos estendem a mão.

Eis-nos aqui, migrantes e peregrinos 
em busca de pão e de paz.

Todos procurando mais dignidade e 
construindo a fraternidade universal.

Vem nos ajudar para que continuemos 
confiantes em tua companhia, 

e em solidariedade com os demais.
Dá-nos, Jesus Peregrino, um espírito 

bom que acolhe e ama.
Faze-nos capazes de partilhar a vida 

e os bens com os que migram ao nosso lado. 
Amém! 
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“Sim, vocês foram chamados para alumiar, 
para irradiar luz sobre o mundo.”  (Pe. Jordan)


