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2 Círculos Bíblicos

LEMA:

“Migrações e
Mudanças
Climáticas: o que
temos a ver com
isso?”

Orientações para os/as
animadores/as:
Neste ano, estamos
comemorando a conclusão do
Ano Jubilar do Serviço Pastoral
dos Migrantes, 26 anos de
caminhada com os/as
migrantes. De 12 a 19 de junho
de 2011 celebramos em todo o

Brasil a Semana do Migrante, culminando com o Dia Nacional
do Migrante a ser celebrado neste ano dia 19 de junho.
Com o lema “Migrações e Mudanças Climáticas: que temos a
ver com isso?”, a 26ª Semana do Migrante retoma a reflexão
da Campanha da Fraternidade que, neste ano, teve como tema:
“Fraternidade e Vida no Planeta”.
É muito importante a participação de todos/as, valorizando a
riqueza cultural e religiosa de cada lugar, adaptando os círculos
bíblicos e reflexões à realidade local, com criatividade.
Após a realização da Semana, solicitamos que a equipe faça
uma avaliação do material e envie para a Secretaria Nacional
do SPM.
Desejamos que estes encontros possam fortalecer a caminhada
e a vivência da fé junto aos migrantes.
A leitura orante da Bíblia nos convida a ler a Palavra de Deus
(se necessário duas vezes) Deixar momentos de silêncio para
reflexão pessoal. Convidar as pessoas a destacar palavras,
frases que mais tocaram o coração. Após a partilha dos
participantes, o/a animador/a faz um apanhado geral das
contribuições, concluindo a reflexão.

Preparação do ambiente
para todos os encontros:

Cartaz grande da Semana do Migrante, Bíblia, cruz, terço, vela,
imagem de nossa Senhora, santos do mês de junho, quadro
de João Batista Scalabrini, cartazes com títulos de cada
encontro, trabalhos de geração de renda e outros a critério do
grupo.

ORAÇÃO INICIAL
Para todos os encontros

SALMO 8  - Do mestre de canto. Sobre a harpa de Gat. Salmo.

De Davi.

Senhor, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda
a terra!
Exaltaste a tua majestade acima do céu.
Da boca de crianças e bebês tiraste um louvor contra os teus
adversários, para reprimir o inimigo e o vingador.
Quando contemplo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas
que fixaste...
O que é o homem, para dele te lembrares? O ser humano,
para que o visites?
Tu o fizeste pouco menos do que um deus, e o coroaste de
glória e esplendor.
Tu o fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sob os pés
dele tudo colocaste:
ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também;
as aves do céu e os peixes do oceano, que percorrem as sendas
dos mares.
Senhor, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda
a terra!

Bênção Final
para todos os encontros

Que o Senhor nos acompanhe ao partirmos deste lugar
Que vá à nossa frente para iluminar nosso caminho,
Que caminhe ao nosso lado para ser sempre nosso amigo,
Que vá atrás de nós para proteger-nos de qualquer dano,
Que seus braços carinhosos estejam debaixo de nós
Para sustentar quando o caminho for difícil e estivermos muito
cansados;
Que esteja sobre nós para nos ajudar a cuidar de todos.
E, sobretudo, que Deus viva em nosso coração
Para dar-nos sua alegria e sua paz para sempre
E nós sejamos uma bênção para o mundo.
Desça sobre nós, nossas famílias e sobre todos os migrantes
as bênçãos de Deus Uno e Trino, por Intercessão do Beato
João Batista Scalabrini, Pai e Apóstolo dos Migrantes, junto
com Maria, Mãe dos Migrantes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
Amém!
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Criando o ambiente (cantemos a beleza da natureza).

Não há, ó gente, ó não luar como esse do sertão (bis)

Oh! que saudade do luar da minha terra Lá na serra
branquejando folhas secas pelo chão
Este luar cá da cidade tão escuro Não tem aquela saudade do
luar lá do sertão

Se a lua nasce por detrás da verde mata, mais parece um sol
de prata prateando a solidão
E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a Lua Cheia
a nos nascer do coração

Mas como é lindo ver depois pro entre o mato, deslizar calmo
regato transparente como um véu, no leito azul das suas águas
murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do céu.

1. Acolhida:
a) Alguém da casa dá as boas vindas.
b) Animador(a): Bem vindos e bem vindas, irmãos e irmãs em
Jesus Peregrino. Estamos iniciando os encontros bíblicos da
Semana do Migrante. Queremos que sejam lindos. Lindos como
é linda a natureza que Deus nos deu. Lindos como linda é a
Palavra de Deus. Lindos como a esperança que anima os
migrantes. Lindos como é lindo o nosso grupo quando está
reunido e tem Jesus no meio. Lindo como é linda a família que
nos acolhe. Lindo como é lindo o nosso Deus. Por isso iniciemos:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amem.

2. Canto

3. Apresentação
Animador(a): Cada pessoa se apresenta, dizendo o nome,
onde nasceu e por onde passou...
Animador(a): 3. Oração inicial (pg. 02 )

4. Nosso lema
Animador/a: Agora vamos olhar para o lema dos encontros da
Semana do Migrante deste ano:

“Migrações e Mudanças Climáticas:
o que temos a ver com isso?”

É um bom lema para ser discutido. Afinal, hoje se fala da vida
do planeta e até da possível morte do planeta. O homem está
se sentindo dono do planeta. Usa e abusa dele. Mas matando
o planeta ele está matando a própria vida humana. Agora vamos
ver como tudo começou:

5. Iluminação bíblica (Gn 1, 25-31) (pode ser lida 2 vezes)

Animador: A nossa fé fala que Deus criou todas as coisas e
viu que tudo era bom; depois criou o homem e a mulher e viu
que tudo era muito bom.
Olhando para o nosso planeta, vamos bendizê-lo pela criação!
(Partilhar).

Animador: Agora vamos bendizer a Deus pela criação:
Homens: Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e
exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o
Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor.
Mulheres: Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do
Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor, astros
e estrelas, bendizei o Senhor.
Homens: Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra,
bendizei o Senhor. Mares e rios bendizei o Senhor. Fontes e
nascentes, bendizei o Senhor.
Mulheres: Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do
céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor.
Filhos dos homens, bendizei o Senhor.
Todos: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo ...

Animador: O planeta é lindo, mas, como diz São Paulo, a
natureza sofre dores de parto, a vida está correndo perigo.
Onde e como a natureza está sendo matada?
Onde e como a vida do migrante está correndo perigo?
Alguém tem um depoimento sobre a destruição da natureza e
as dores dos migrantes? (partilhar).

Animador(a): Os migrantes estão presentes em todo o planeta.
Eles carregam sonhos, constroem esperanças, são sementes
de vida e de fraternidade, são construtores da paz, cantemos:
Canto: Como são belos os pés do mensageiro que anunciam
a paz, como são belos os pés dos emigrantes que anunciam o
amor. /: Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor:/

Foto Garcia – construção de cisterna – Paraíba-2009

1º ENCONTRO
“DEUS VIU TUDO O QUE HAVIA FEITO, E TUDO ERA MUITO BOM”. (Gn 1,31)
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1. Animador (a): Sejam bem vindos e bem vindas para o nosso
segundo encontro da Semana do Migrante, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

2. Canto de acolhida – opcional

3. Oração inicial – Oração do Migrante (pag 02)

4. Animador (a):
No encontro anterior, vimos que Deus viu que tudo o que havia
feito era muito bom (Recordação da vida).
Neste segundo encontro: teremos a história de dona Matilde, e
de outras mulheres migrantes que batalharam e venceram em
sua trajetória.

5. Iluminação bíblica: Mateus 9, 18-26
   O que o texto bíblico diz? – Partilha

Canto: Quem me tocou?  (Pe. João Carlos)

A seguir, apresentamos algumas dificuldades que as mulheres
envolvidas na migração enfrentam...

L.1.  Pela grande quantidade de mulheres que são violentadas,
até a morte, pelos seus próprios maridos, como no caso da
dona Célia que para sustentar seus filhos vendia coco gelado
na esquina da Escola, onde seu filho estudava e esta foi
espancada até a morte pelo seu companheiro, tendo ainda o
seu filho menor sido esfaqueado quando tentou defendê-la.
Um caso acontecido na Periferia de Manaus.
Rezemos ...

TODOS: Senhor, pela tua misericórdia e bondade, protege
as mulheres que sofrem.

L.2.  Pelas mulheres, inclusive as idosas cujos direitos
previdenciários lhe são negados, e muitas vezes por serem
estrangeiras não tem direito a esse auxílio.
Rezemos ...

TODOS: Senhor, pela tua misericórdia e bondade, protege
as mulheres que sofrem.

L.3.  Pelas jovens migrantes vítimas do tráfico humano, iludidas
e pressionadas por falsas promessas.
Rezemos...

TODOS: Senhor, pela tua misericórdia e bondade, protege
as mulheres que sofrem.

L.4.  Pelas conquistas nos trabalhos alternativos, como:
artesanato, economia solidária, onde os migrantes conseguem

7.  Momento de Oração
Animador(a): Agora vamos fazer o nosso momento de oração.
Rezemos recordando a página da criação do mundo,
recordando a vida do planeta, recordando a vida dos migrantes,
recordando as dores da natureza e as dores dos migrantes,
enfim rezemos pedindo fraternidade e vida (preces

espontâneas).

8. Momento mariano
Animador(a). Lembremos também a Maria, mãe de Jesus e
nossa mãe, a criatura mais linda de Deus, aquela que cantou
as maravilhas de Deus. A mãe dos migrantes!
Ave-Maria...

Animador(a): Recordando o abraço que Maria deu a Isabel,
saudemo-nos uns aos outros!

9. Compromisso
Animador(a): Qual o compromisso, a ação que vamos assumir
a partir deste encontro?

10.  Bênção final
Animador(a): Rezemos a bênção final (pg. 02)

11. Combinar data e local do próximo encontro.

12. Canto final (pode ser o luar do sertão)

2º ENCONTRO
MULHERES MIGRANTES – NA DEFESA DA VIDA

 Foto Carlinhos: Mulheres do Vale do Jequitinhonha-MG
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manter a sua sobrevivência, e o sustento de sua família,
transformando a comunidade onde vivem.
Rezemos ...

TODOS: Senhor, pela tua misericórdia e bondade, ilumine
as mulheres que se organizam.
Canto: Baião da nova mulher (Zé Vicente)
Viva, viva a mulher desta nação, que vai gerando no ventre
a nova semente da libertação. E vem trazendo no sangue a
semente nova da revolução.

6. Animador (a): Acompanhemos um fato da vida

A HISTÓRIA DA DONA MATILDE: DEFESA DA VIDA E
CUIDADOS DA MÃE

Dona Matilde partiu de sua cidade do interior do Amazonas
para morar em Manaus onde buscava completar seus estudos
e melhoria de vida profissional, pois trabalhava em uma
empresa de telefonia, sendo telefonista por 8 anos. Depois fez
concurso para rede estadual de ensino para o cargo de
professora e, durante 25 anos, lecionou em uma Escola para
crianças com deficiência auditiva.
Em 2007, já aposentada, com 60 anos de idade, precisou vencer
novos desafios na vida, o  de cuidar de sua querida mãe que se
encontrava muito doente e que não andava, e dependia de
cadeira de rodas. E no interior, a assistência dada à mãe não era
boa e nem adequada, havia dificuldades dos outros filhos de
exercerem esta tarefa. Portanto, diante desses problemas
familiares, preocupada com a frágil saúde de sua mãe, quis trazê-
la para Manaus para fazer um tratamento intensivo, mas não foi
possível. Havia chegado a hora de merecidamente retribuir todo
amor que uma mãe dá a seus filhos.
Então, dona Matilde foi para Itacoatiara deixando sua casa,

família, as atividades que fazia na comunidade Santa Mônica,
para se dedicar exclusivamente aos cuidados da mãe com
remédios na hora certa, alimentação adequada, higiene diária,
tudo isso com muito carinho e atenção, enfim qualidade de vida
digna para uma senhora idosa de 83 anos, que quando jovem
foi corajosa, trabalhadora, amiga e que amou muito seus filhos.
Ficou por dois anos ao lado de sua mãezinha, lutando pela
vida até o dia de sua partida para o Pai. Hoje é agradecida a
Deus por essa oportunidade de ter cumprido essa missão com
paciência e amor e que é obrigação de todo filho, ficar ao lado
de sua mãe até seu último momento de vida.

Comentário: O migrante leva consigo a própria história e a de
sua família. Como dona Matilde contou na história dela. Quem
tem uma história parecida? Gostaria de contar?

7. Canto: a escolher

8. Momento de oração:
Neste momento vamos convidar a cada pessoa fechar os olhos
e ficar em silêncio para entrar em sintonia com a vida, a natureza
e com as mulheres que defenderam e defendem a vida até o
martírio.
Você conhece alguma mulher que foi mártir? Citar nomes.

9. Pai-Nosso, Ave-Maria ....

10. Bênção final (pág. 02)

OBS: Combinar local e data do próximo encontro

11. Canto final: Nossa Senhora da luz (CD: Maria Mãe de Jesus
– Coral Palestrina de Curitiba)

1. Acolhida: alguém da casa dá as boas vindas.
Animador/a: Sejam bem vindos e bem vindas para o nosso 3º
encontro da Semana do Migrante. Iniciemos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo...Amém!

2. Canto de acolhida - opcional

3. Oração inicial (pg 02)

4. O tema de hoje:
Animador/a: Quando falamos de migrantes, quase sempre
os vemos como pessoas necessitadas ‘pobrezinhas’ que

3º ENCONTRO
MIGRANTES DISCÍPULOS E MISSIONÁRIOS

Foto: 13ª Assembléia Nacional do SPM – São Paulo/2007
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têm de ser ajudadas. Quando falamos de migração parece
sempre que estamos falando de um problema. No
Documento de Aparecida, o Papa Bento XVI, afirma:
“Cremos que a realidade das migrações não deve nunca

ser vista só como problema, mas também e, sobretudo,

como grande recurso para o caminho da humanidade...

Os migrantes que partem das nossas comunidades (ou

que chegam às nossas comunidades) podem oferecer

valiosa contribuição missionária às comunidades que os

acolhem”.

Por isso hoje vamos refletir sobre a missão do migrante.
Vamos então ver o que aconteceu com a mais bonita
comunidade do tempo dos apóstolos.

5. Iluminação bíblica (At 11,19-22)
(Pode ser lida duas vezes).

Animador(a): Vamos recordar bem o texto lido. O que ele diz
para nós? (Partilhar).

6. História de vida:
Marcos, Isabel e dois filhos, em 1980 deixaram São Mateus
no Espírito Santo e migraram para Rondônia. Compraram
um pedaço de terra bem no fundo da Linha. Nos primeiros
seis meses viviam quase sozinhos, mas todas as noites
rezavam o terço e liam um trecho da Bíblia. Depois chegaram
outras famílias, Isabel e Marcos as visitavam e faziam o
gesto de acolhida.  Aos domingos ele convidava a todos a
virem na casinha para fazer algumas orações, ler e meditar
a Bíblia. Assim se formou o grupo. Dois anos depois, chegou
um padre que rezou a primeira missa e foi fundada a
comunidade Santa Luzia. Com a comunidade unida, vieram
algumas lutas e as primeiras conquistas: a estrada, a escola,
o ônibus.

Animador(a): Quem conhece histórias parecidas com a história
de Marcos e Isabel?
O que tem de parecido entre a comunidade de Antioquia e a
comunidade Santa Luzia?
O que a história de Isabel e Marcos diz para nós?

7. Momento de oração
Animador(a): Elevemos a Deus as nossas preces:

Leitor 1: Por Maria a primeira discípula missionária de Deus e
por  São Paulo o apóstolo de tantos povos;

Todos: Obrigado, Senhor!

Leitor 2: Pelos migrantes que fundaram a comunidade de
Antioquia e que iniciaram milhares de comunidades em todos
os tempos e em todos os lugares.

Todos: Obrigado, Senhor!

Leitor 3: Pelos missionários e missionárias: sacerdotes
re l ig iosas e le igos que neste momento estão
acompanhando os migrantes e refugiados, esparramados
pelo mundo afora.

Todos: Obrigado, Senhor!

Leitor 1: Para que os migrantes, nas estradas da vida,
carreguem seus valores, vivam a sua fé, e anunciem um mundo
marcado pelos valores do reino de Deus.

Todos: Senhor, escutai a nossa prece.

Leitor 2: Para que haja solidariedade e mútua ajuda entre os
próprios migrantes.

Todos: Senhor, escutai a nossa prece.

Leitor 3: Para que os migrantes busquem participar das
comunidades nos locais onde chegam e para que as paróquias
sejam acolhedoras.

Todos: Senhor, escutai a nossa prece.

Outras orações... Pai Nosso.

8. Uma dezena do terço
Animador(a): Cantemos: “Maria, mãe dos caminhantes,

ensina-nos a caminhar, nós somos todos viandantes /mas é

preciso sempre andar / Fizestes longa caminhada para a cidade

de Belém, não encontrastes lá pousada, mandaram-te passar

além.

9. Compromisso:
Animador(a): Estamos sendo discípulos missionários? Qual o
nosso compromisso de vida?.

10.Bênção Final (pag 02)

Combinar local e data do próximo encontro, que será festivo.
Motivar os participantes para trazer alimentos a serem
partilhados.

11. Canto final - opcional
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desumanização a que muitas vezes são submetidos, tanto os
internos como os imigrantes.
Durante este ano, coube à Pastoral exercer um papel
preponderante como integrante do setor das Pastorais Sociais da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mediante atividades
orgânicas, em rede com diversas pastorais e organizações
parceiras do Brasil. Denunciou as causas e as conseqüências dos
males sociais que levam milhões de migrantes e imigrantes a
viverem forçosamente em quase permanente estado de mobilidade
e de fragilidade, a sós ou em companhia de suas famílias, numa
incansável busca de salvaguardar apenas sua sobrevivência.
Denunciou também que o Brasil ainda não está livre da chaga
escravagista, comumente ocultada pela lei da impunidade, que
continua a arrastar milhares de pessoas inocentes ao sofrimento
cruel e abominável da escravidão e/ou trabalho degradante.
Como atores proféticos neste cenário de tanto sofrimento
humano, os agentes de pastoral dos três setores que compõem
atualmente o SPM – Migrantes Temporários, Migrantes Urbanos
e Imigrantes – abraçaram o ideário programático deste serviço
social da Igreja, propondo à sociedade que é possível construir,
também a partir da ótica das migrações, um mundo saudável,
porque ecologicamente sustentável, justo e solidário,
visibilizando, já aqui e agora, os sinais do Reino de Deus.

Vamos render graças a Deus, cantando: “Entoai a ação de
graças”

5. Iluminação bíblica: Levítico 25, 10-17
O que o texto nos diz? – Partilha
6. Depoimento (Sra. Yolania Amazonas)
Conheci o SPM ou Serviço Pastoral dos Migrantes em
1998, através da irmã Márcia e os leigos Maria do Carmo
e Lourenço, quando estava sendo povoado o bairro Vale
do Sinai  – quando nos ajudaram a formar a atual
comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Fui aos poucos
conhecendo e passando a gostar de trabalhar com os
migrantes, pois também sou migrante moradora em
Manaus, vinda do município de Parintins no Amazonas.
Conheci o carisma scalabriniano, quem foi João Batista
Scalabrini e o que ele fez pelos migrantes e também
refugiados. É um serviço que me deixa feliz pela mistura
de raças, cor, religião e a diversidade do ser humano – a
troca de conhecimento, de usos e costumes dos vários
migrantes que passamos a conviver.  Desse encontro e
conhecimento surge um vínculo tão forte de amizade que
realmente passamos a tratá-los como irmãos e, próximos,
tão próximos que formamos uma só família: a família de
JESUS CRISTO.

26 ANOS ROMPENDO FRONTEIRAS COM OS
MIGRANTES

(Trazer os Lemas das 25 Semanas do Migrante, cartazes,
terra, água)

1. Acolhida: Apresentar os participantes.
    Iniciemos nosso encontro, cantando: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo ...Amém.

2. Canto de acolhida – opcional

3. Animador (a):
Irmãos e irmãs, no último encontro refletimos sobre a Missão
da Pastoral dos Migrantes.  - Hoje nós falaremos do Ano Jubilar
do SPM (Serviço Pastoral dos Migrantes) lembrando a carta
escrita por Dom Demétrio e Pe. Garcia, na ocasião da abertura
desta significativa data.

Memória da vida
No dia 31 de outubro de 2010, o SPM Serviço Pastoral dos
Migrantes comemorou seus 25 anos de fundação, rompendo
fronteiras e muros com os migrantes e imigrantes.
Este longo caminhar  h is tór ico fo i  marcado pela
perseverante, apaixonada e compassiva identidade
vocacional de seus agentes com a mística e as práticas
libertadoras de Jesus Cristo. Isto se fez através de
encontros que contribuíram para o rompimento gradual de
preconceitos e xenofobia, promoveram acolhida fraterna
e interação das diversas categorias de migrantes e
imigrantes com a Igreja e a sociedade aonde quer que eles
se encontrassem.
Foram 25 anos de missão, caminhando solidariamente com os
migrantes em seus sofrimentos, alegrias e esperanças, à luz
das Bem-aventuranças, objetivando transformar a situação de

4º ENCONTRO
26 ANOS ROMPENDO FRONTEIRAS COM OS MIGRANTES

Foto: Douglas Mansur - Missa do Dia do Migrante – junho/2007 – Catedral da Sé
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Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado
Trechos da Mensagem do Papa

Queridos Irmãos e Irmãs!

O Dia Mundial do Migrante e do Refugiado oferece a
oportunidade, a toda a Igreja, para refletir sobre o tema
relacionado com o crescente fenômeno da migração, para
rezar a fim de que os corações se abram ao acolhimento
cristão e trabalhem para que cresçam no mundo a justiça e a
caridade, colunas para a construção de uma paz autêntica e
duradoura. “Que vos ameis uns aos outros assim como Eu
vos amei” (Jo 13, 34) é o convite que o Senhor nos dirige
com vigor e nos renova constantemente: se o Pai nos chama
para sermos filhos amados no seu Filho predileto, chama-
nos também para nos reconhecermos a todos como irmãos
em Cristo.
“...uma só família de irmãos e irmãs em sociedades que se
tornam cada vez mais multi-étnicas e intra-culturais, onde
também as pessoas de várias religiões são estimuladas ao
diálogo, para que se possa encontrar uma serena e frutuosa
convivência no respeito das legítimas diferenças.
Portanto, todos pertencem a uma só família, migrantes e
populações locais que os recebem, e todos têm o mesmo direito
de usufruir dos bens da terra, cujo destino é universal, como
ensina a doutrina social da Igreja. Aqui encontram fundamento
a solidariedade e a partilha.

Também no caso dos migrantes forçados a solidariedade
alimenta-se na “reserva” de amor que nasce do considerar-
se uma só família humana e, para os fieis católicos, membros
do Corpo Místico de Cristo: somos de fato dependentes uns
dos outros, todos responsáveis dos irmãos e das irmãs em
humanidade e, para quem crê, na fé. “Acolher os refugiados
e dar-lhes hospitalidade é para todos um gesto obrigatório
de solidariedade humana, para que eles não se sintam
isolados por causa da intolerância e do desinteresse” Isto
significa que todos os que são forçados a deixar as suas casas
ou a sua terra serão ajudados a encontrar um lugar no qual
viver em paz e em segurança, onde trabalhar e assumir os
direitos e deveres existentes no país que os acolhe,
contribuindo para o bem comum, sem esquecer a dimensão
religiosa da vida.
Queridos irmãos e irmãs...não percamos a esperança, e
rezemos juntos a Deus, Pai de todos, para que nos ajude a
ser, cada um em primeira pessoa, homens e mulheres
capazes de estabelecer relações fraternas; e, a nível social,
político e institucional, incrementem-se a compreensão e a
estima recíproca entre os povos e as culturas. Com estes
votos, invocando a intercessão de Maria Santíssima Stella
Maris, envio de coração a todos a Bênção Apostólica, de modo
especial aos migrantes e aos refugiados e a quantos
trabalham neste importante âmbito.
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Hoje concretizada no Núcleo Vitória Régia, fundado por Irmã
Glória Dalpozo, na Área Missionária Santa Mônica, tendo como
atual coordenadora a Sra. Rejane Amorim o nosso lema é tratar
sempre bem o migrante que chega ferido, cansado, saudoso
de sua família como irmão e amigo, dando confiança e
esperança para viver num novo mundo que o está acolhendo.

A partir de sua realidade, que experiência você poderia
contar da Pastoral dos Migrantes?

7. Façamos nossas preces de louvores pelo trabalho dos
migrantes e do SPM. (Preces espontâneas).
Após cada prece cantar:
Refrão: Cantarei ao meu Senhor e Deus, cantarei ao meu
Senhor e Pai. No meu canto eu louvarei tudo aquilo que
ele faz, e cantando chegarei ao Pai.

8. Celebremos com os símbolos e a oração do Salmo o
Jubileu do SPM

Canto: Salmo 136 (135)

9. COMPROMISSO: Acolher sempre o migrante como o
seu próximo.

10. Rezar a poesia da Semana do Migrante que está no
verso do cartaz pequeno

11. Combinar a Celebração do Dia Nacional do Migrante

12. Bênção dos alimentos

13. Confraternização – Partilha dos alimentos


