
PrPrPrPrPreparando a celebração:eparando a celebração:eparando a celebração:eparando a celebração:eparando a celebração: faixa ou cartaz com tema e
lema da Semana do Migrante. O cartaz da Semana do
Migrante, o cartaz da Campanha da Fraternidade e decoração
da mesa do altar com símbolos da realidade migrante local,
desde as diferentes culturas. Os participantes sejam convidados
a manifestar sua presença individual ou por comunidades no
início da celebração.
A Semana do Migrante deste ano aprofundou o tema da
Campanha da Fraternidade: “Economia e Vida”; cujo lema foi
“Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24c)

ComentaristaComentaristaComentaristaComentaristaComentarista: Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos
celebrando em todo o Brasil o Dia Nacional do Migrante. Na
Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema foi Economia
e Vida, refletimos à luz da Palavra de Deus, a necessidade de
uma nova economia pautada pela justiça e solidariedade.
Nestes 25 anos do Serviço Pastoral dos Migrantes, a Semana
do Migrante sempre seguiu o mesmo espírito da Campanha
da Fraternidade que neste ano nos alerta sobre o perigo de
uma economia que usa as pessoas e as descarta segundo seus
interesses. Migrantes em todo o mundo estão dentre os
principais explorados, discriminados, perseguidos, deportados
e traficados. O povo de Deus que migrou pelo deserto, são
hoje as pessoas migrantes, portadoras de uma mensagem de
paz, convivência fraterna entre os diferentes e sinal do Reino
de Deus. Iniciemos nossa celebração cantando.....
(canto a escolher)

1. Pr1. Pr1. Pr1. Pr1. Procissão de entrada:ocissão de entrada:ocissão de entrada:ocissão de entrada:ocissão de entrada: Cartaz da Semana do Migrante,
Cartaz da CF, vela acesa, imagens de Nossa Senhora (dos
lugares de origem), santos do mês de junho, roupas típicas de
cada cultura, bandeiras e outros símbolos da religiosidade,
etc. (convidar crianças e jovens).

2. Acolhida2. Acolhida2. Acolhida2. Acolhida2. Acolhida: Espontânea do celebrante

3. Ato Penitencial3. Ato Penitencial3. Ato Penitencial3. Ato Penitencial3. Ato Penitencial
Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante: Vamos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo
que retarda a chegada do Reino de Deus em nossas vidas e em
nosso meio.

L.1.L.1.L.1.L.1.L.1. (pessoas trazendo em uma cesta frutos da terra).
Os frutos de nosso trabalho, de nosso esforço, não são hoje
repartidos justamente. Perdão Senhor, por nosso silêncio quando
uns poucos concentram a terra, as riquezas, se apropriam dos
bens públicos, dominam a produção, controlam a propriedade
das sementes e exploram o trabalho dos migrantes.

(Refrão a escolher)

L.2.L.2.L.2.L.2.L.2. (Pessoas trazendo símbolos de grupos de migrantes)
Perdão, ó Cristo, quando não respeitamos os migrantes, suas
culturas diferentes das nossas e quando nossas atitudes impedem
que eles sejam de fato os sujeitos na Igreja e na sociedade.

L.3. L.3. L.3. L.3. L.3. (crianças ou jovens trazendo símbolos)
Perdão Senhor, pela debilidade e fraqueza da nossa fé na
multiplicação dos bens, através do pouco dos migrantes e por
não enxergarmos nas culturas migrantes a força profética que
faz mudar a nossa sociedade.
(outros pedidos de perdão da comunidade)
Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante: (Espontâneo)

4. Glória 4. Glória 4. Glória 4. Glória 4. Glória (cantado)
(Sugestão: com dança, previamente preparada, que expresse o canto
de louvor que vem de dentro de todos nós – canto a escolher)

5. Entrada da Bíblia5. Entrada da Bíblia5. Entrada da Bíblia5. Entrada da Bíblia5. Entrada da Bíblia
Animador:Animador:Animador:Animador:Animador: Vamos receber a Palavra de Deus, como pessoas
que estão atentas aos sinais dos tempos e às novidades de
libertação que circulam na vida das pessoas migrantes.
(canto a escolher)

6.  Litur6.  Litur6.  Litur6.  Litur6.  Liturgia da Palavragia da Palavragia da Palavragia da Palavragia da Palavra
Comentarista: Comentarista: Comentarista: Comentarista: Comentarista: A liturgia de hoje nos revela que a conversão é
um processo contínuo e requer um voltar-se para Deus, fonte de
toda a existência humana. Na fé em Jesus e através do batismo no
seu espírito de amor e solidariedade, somos revestidos de vida nova
e nos libertamos de qualquer lei que possa privilegiar uns e
marginalizar outros. Participar de sua vida e de seu projeto exige
renúncia de nós mesmos, abertura do coração e compromisso com
os irmãos. Acolhamos atentamente a mensagem de Deus para nós.

1ª Leitura (Zc 12,10-11; 13,1)1ª Leitura (Zc 12,10-11; 13,1)1ª Leitura (Zc 12,10-11; 13,1)1ª Leitura (Zc 12,10-11; 13,1)1ª Leitura (Zc 12,10-11; 13,1)
Leitura do livro de Zacarias
“Assim diz o Senhor: Derramarei sobre a casa de Davi e sobre
os moradores de Jerusalém um espírito de graça e de oração;
eles olharão para mim. Quanto àqueles que transpassaram,
chorarão por ele como se chora pelo filho único; vão chorá-
lo amargamente, como se chora por um primogênito.
Naquele dia, a lamentação de Jerusalém será tão grande como
a lamentação de Adad-Remon na planície de Meguidon.
Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos
habitantes de Jerusalém, para lavar o pecado e purificar.”

7. Salmo de Meditação (Sl 62/63)7. Salmo de Meditação (Sl 62/63)7. Salmo de Meditação (Sl 62/63)7. Salmo de Meditação (Sl 62/63)7. Salmo de Meditação (Sl 62/63)
Refrão:  A minh’alma tem sede de Deus / Pelo DeusRefrão:  A minh’alma tem sede de Deus / Pelo DeusRefrão:  A minh’alma tem sede de Deus / Pelo DeusRefrão:  A minh’alma tem sede de Deus / Pelo DeusRefrão:  A minh’alma tem sede de Deus / Pelo Deus
vivo anseia com ardor quando irvivo anseia com ardor quando irvivo anseia com ardor quando irvivo anseia com ardor quando irvivo anseia com ardor quando irei ao encontrei ao encontrei ao encontrei ao encontrei ao encontro deo deo deo deo de
Deus / E verDeus / E verDeus / E verDeus / E verDeus / E verei tua face Senhor   }Bisei tua face Senhor   }Bisei tua face Senhor   }Bisei tua face Senhor   }Bisei tua face Senhor   }Bis

Ó Deus, tu és o meu Deus, por ti madrugo.
Minha alma tem sede de Ti
Minha carne te deseja com ardor,
Como terra seca, esgotada e sem água.

Sim, eu te contemplava no Santuário,
Vendo o teu poder e a tua glória
Teu amor vale mais do que a vida:
Meus lábios te louvarão.
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Vou bendizer-te por toda a minha vida,
E ao teu nome levantar as minhas mãos.
A minh’alma será saciada
Como em grande banquete de festa
E, com sorrisos, minha boca te louvará.

Para mim foste sempre um socorro;
À sombra de tuas asas, eu grito de alegria.
Minha alma se agarra em ti
Com poder tua mão me sustenta.

8. 2ª Leitura (Gl 3,26-29)8. 2ª Leitura (Gl 3,26-29)8. 2ª Leitura (Gl 3,26-29)8. 2ª Leitura (Gl 3,26-29)8. 2ª Leitura (Gl 3,26-29)
Leitura da carta de Paulo aos Gálatas
“De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo,
pois todos vocês, que foram batizados em Cristo, se revestiram
de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre
escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos
vocês são um só em Jesus Cristo. E se vocês pertencem a Cristo,
então vocês são de fato a descendência de Abraão e herdeiros
conforme a promessa.”

9. Aclamação ao Evangelho 9. Aclamação ao Evangelho 9. Aclamação ao Evangelho 9. Aclamação ao Evangelho 9. Aclamação ao Evangelho (Canto a escolher)
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 9,18-24
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo Marcos.
Glória a vós, SenhorGlória a vós, SenhorGlória a vós, SenhorGlória a vós, SenhorGlória a vós, Senhor.....
“Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os
discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: ‘ Quem
dizem as multidões que eu sou? ’ Eles responderam: ‘Alguns
dizem que tu és João Batista; outros, que és Elias; mas outros
acham que tu és algum dos profetas que ressuscitou’. Jesus
perguntou: ‘E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu:
‘O Messias de Deus’. Então Jesus proibiu severamente que eles
contassem isso a alguém. E acrescentou: ‘O Filho do Homem
deve sofrer muito, ser rejeitados pelos anciãos, pelos chefes dos
sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto, e ressuscitar no
terceiro dia’. Depois Jesus disse a todos: ‘Se alguém quer me
seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, e me siga. Pois,
quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas, quem perde a
sua vida por causa de mim, essa a salvará. De fato, que adianta
um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si
mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas
palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele
quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos.
Eu garanto a vocês: alguns aqui presentes não morrerão sem ter
visto o Reino de Deus”.
Palavra da Salvação.
TTTTTodos: Glória a vós, Senhorodos: Glória a vós, Senhorodos: Glória a vós, Senhorodos: Glória a vós, Senhorodos: Glória a vós, Senhor

10. Partilha da Palavra10. Partilha da Palavra10. Partilha da Palavra10. Partilha da Palavra10. Partilha da Palavra
Onde houver apenas celebração da Palavra, sugere-se que seja
relatada alguma experiência com economia alternativa junto
aos migrantes – e o que isso significou para a vida das pessoas.

11. Oração dos Fiéis11. Oração dos Fiéis11. Oração dos Fiéis11. Oração dos Fiéis11. Oração dos Fiéis
Comentarista: Comentarista: Comentarista: Comentarista: Comentarista: Neste momento, elevemos nosso clamor ao
Deus das Tendas. Ao Deus que caminha com seu povo nas
estradas da migração....

L .1 .  L .1 .  L .1 .  L .1 .  L .1 .  Lembremos os homens e mulheres migrantes,
arregimentados e reduzidos à mera força de trabalho,
dispensados, traficados e escravizados. Para que possamos

resgatá-los no trabalho digno, que possam se realizar como
seres humanos e ter de nossa parte todo o respeito.

TTTTTodos: Senhor escutai a nossa prodos: Senhor escutai a nossa prodos: Senhor escutai a nossa prodos: Senhor escutai a nossa prodos: Senhor escutai a nossa prece!ece!ece!ece!ece!

L. 2.L. 2.L. 2.L. 2.L. 2. Pelos imigrantes e refugiados que sofrem discriminação,
xenofobia, perseguição e até prisão, a fim de que dentre eles surjam
organizações capazes de pôr fim às barreiras que violam seus direitos.

L. 1. L. 1. L. 1. L. 1. L. 1. Pelo SPM – Serviço Pastoral dos Migrantes que neste ano
celebra o seu Jubileu, 25 anos de caminhada junto com os migrantes.
Para que possa seguir firme na sua ação pastoral fortalecendo os
migrantes e apoiando-os na conquista de sua dignidade.

L. 2. L. 2. L. 2. L. 2. L. 2. Por toda a Igreja e organizações que sofrem e lutam pela
causa dos migrantes. Que sejam alimentados pela vida e
esperança dos próprios migrantes.

(outras preces da comunidade)

12. Pr12. Pr12. Pr12. Pr12. Procissão das ofertasocissão das ofertasocissão das ofertasocissão das ofertasocissão das ofertas
Animador/a: Animador/a: Animador/a: Animador/a: Animador/a: Neste momento das Oferendas, vamos trazer
aquilo que identifica a vocação de quem se empenha no
trabalho. (cesta com pão e frutas – repartir após a celebração, em
sinal de festa).

13. Pai-Nosso......13. Pai-Nosso......13. Pai-Nosso......13. Pai-Nosso......13. Pai-Nosso......
(Sugestão: Após o Pai-Nosso, um grupo força passagem, rasgando
um grande muro desenhado em papel)

14. Comunhão14. Comunhão14. Comunhão14. Comunhão14. Comunhão (Canto a escolher)

15. Ação de Graças15. Ação de Graças15. Ação de Graças15. Ação de Graças15. Ação de Graças
Leitura do poema do cartaz pequeno da 25ª Semana do Migrante
Agradecer a Deus pelos 25 anos do SPM

16. Bênção final16. Bênção final16. Bênção final16. Bênção final16. Bênção final
(O celebrante convida toda a comunidade para fazer algum gesto
neste momento de bênção 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 bênção para o mundo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!”
TTTTTodos: Amém!odos: Amém!odos: Amém!odos: Amém!odos: Amém!

17. Canto final 17. Canto final 17. Canto final 17. Canto final 17. Canto final (a escolher)


