
Preparando a celebração: faixa ou cartaz com 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 e global, desde as diferentes culturas.

(Cantos sugeridos para esta celebração: O vento – Os Monarcas;

Cântico das Criaturas  e Utopia, de Zé Vicente)

A Semana do Migrante deste ano aprofundou o tema da Campanha

da Fraternidade: Fraternidade e a Vida no Planeta, e lema: “A Criação

Geme em Dores de parto” (Rm 8,22).)

Comentarista: Queridos irmãos e irmãs, hoje na Igreja toda

celebramos a Trindade Santa que é comunhão plena e geradora de

vida. Este dia importante felizmente coincide com o Dia Nacional do

Migrante, celebrado hoje em todo o Brasil.

O lema da Semana do Migrante acompanha a Campanha da

Fraternidade deste ano: “Migrações e Mudanças Climáticas: o que

temos a ver com isso? ”

Com este lema queremos denunciar as causas das mudanças

climáticas que geram migração forçada e despertar o compromisso

para o cuidado da vida no planeta, nossa morada comum. Igualmente,

nós migrantes e imigrantes desejamos um mundo sem muros e sem

exploração dos trabalhadores. Pela força do Espírito de Deus, que

paira sobre a Mãe Terra e que sopra vida onde há morte, vamos

iniciar nossa caminhada celebrativa, 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:
L.1. (pessoas trazendo uma bandeja de  terra).

Senhor, te pedimos perdão por todas as vezes que tratamos a terra

como objeto de mercado e concentração. Perdão pela contaminação

do solo, pela desertificação que expulsa povos nativos. Perdão pela

falta de alimentos por causa do agro-negócio, que também provoca

desemprego e migração.

Senhor, tende piedade de nós! (ou cantado)

L.2. (Pessoas trazendo um jarro de água)

Perdão, ó Cristo, pela água, fonte da vida, que cada vez mais está

sendo privatizada, como mercadoria de lucro. Perdão porque ainda

hoje populações em nosso país, migram por falta de água. Perdão,

por que cruzamos os braços quando nossas nascentes estão sendo

destruídas e nossos rios contaminados.

Cristo, tende piedade de nós (ou cantado)

L.3.  (Pessoas trazendo velas,  tochas ou lamparinas)

Perdão, Senhor pelo aquecimento global fruto de um projeto de

ambição. Perdão, por que este crescimento a todo o custo está

provocando desastres ambientais e migrações de populações inteiras.

Perdão pela falta de cuidado com nossa casa comum, o planeta terra.

Senhor, tende piedade de nós (ou cantado)

(outros pedidos de perdão da comunidade)

Celebrante: (espontâneo)

4. Glória (cantado)
(contar com a criatividade local )

5. Entrada da Bíblia
Animador: Irmãos e irmãs, vamos receber a Palavra de Deus que

ilumina nosso agir para a construção de um mundo justo e fraterno e

nos compromete para enfrentar as causas das mudanças climáticas

e das migrações forçadas.

(canto a escolher)

6.  Liturgia da Palavra
Comentarista: *
Na liturgia de hoje, Dia do Migrante e festa da Santíssima Trindade,

veremos que temos uma aliança com o Deus misericórdia e que, por

isso, estamos comprometidos com uma profunda conversão que nos

leve ao amor concreto ao próximo e à defesa de nosso planeta, nossa

casa comum.

A Trindade Santa expressa a comunhão a que somos chamados,

onde os migrantes se sentem irmãos nas comunidades cristãs.

1ª Leitura  (Leitura do livro do Êxodo, 34,4b-6.8-9)
“Moisés subiu até a montanha do Sinai, como Javé tinha ordenado, e

levou nas mãos as duas tábuas de pedra.  Javé desceu na nuvem e

ficou junto com Moisés, que invocou o nome de Javé.  Javé passou

diante de Moisés, proclamando: «Javé, Javé! Deus de compaixão e

piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade.  Moisés caiu

de joelhos por terra e adorou. Depois disse: ‘Javé, se eu gozo do teu

favor, continua em nosso meio, mesmo que este povo seja cabeça dura.

Perdoa nossas faltas e pecados, e recebe-nos como tua herança’ “.

7. Salmo Responsorial
Daniel 3, 52-56 (R 52b)

R. A Ele glória e louvor para sempre!

«Bendito és tu, Senhor, Deus

de nossos pais;

a ti, glória e louvor para sempre.

Bendito é o teu nome santo e glorioso;

R. A Ele glória e louvor para sempre!
Bendito és tu em teu Templo

santo e glorioso
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R. A Ele glória e louvor para sempre!

Bendito és tu no trono do teu reino

R. A Ele glória e louvor para sempre!

Bendito és tu, que sondas os abismos,

sentado sobre os querubins

R. A Ele glória e louvor para sempre!

Bendito és tu, no firmamento do céu

R. A Ele glória e louvor para sempre!

8. 2ª Leitura - (2ª Coríntios 13, 11-13)
Leitura da carta de Paulo aos Coríntios
“Ademais, irmãos, fiquem alegres. Procurem a perfeição e animem-

se. Tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz e o Deus do amor

e da paz estará com vocês.

Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. Todos os cristãos

enviam saudações.

Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão

do Espírito Santo estejam com todos vocês.”

9. Aclamação ao Evangelho
(Canto a escolher)

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 3, 16-18)

O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo João

— Glória a vós, Senhor.

“Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho

único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a

vida eterna. 17 De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para

condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio

dele. 18 Quem acredita nele, não está condenado; quem não acredita,

já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de

Deus”.

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, símbolos e cartaz com as leituras.

11. Oração dos Fiéis
Comentarista: Neste momento elevemos nosso clamor ao Deus das

Tendas. Ao Deus que caminha com seu povo nas estradas da

migração....

L.1.  Por nossas paróquias e comunidades para se sejam espaço de

acolhida, encontro com as pessoas migrantes, partilha de fé e vida.

Rezemos ao Senhor!

Todos: Senhor escutai a nossa prece!

L2. Pelos povos vítimas dos desastres ambientais, sejam naturais

ou provocados. De modo especial lembramos do povo haitiano,

chileno, japonês e outros. Que tenham força e coragem e que não

falte a solidariedade de todos nós.

Todos: Senhor escutai a nossa prece!

L1. Por todas as famílias que, no Brasil, estão sofrendo com

enchentes e deslizamentos de terra, perdendo entes queridos, e tendo

que abandonar seus lares e se tornar sem-teto e migrante.

Todos: Senhor escutai a nossa prece!

L.2. Por toda a Igreja para que esteja presente junto aos migrantes,

principalmente nos momentos de dor e sofrimento, com ações

concretas de solidariedade.

Todos: Senhor escutai nossa prece.

L.1. Para que cada um de nós tenha consciência da necessidade do

cuidado com nossa casa comum, reconhecendo-nos como uma só

família migrante nesta terra, sem exclusões.

(outras preces da comunidade)

12. Procissão das ofertas
Animador/a: Neste ofertório, vamos trazer diante de Deus, os

símbolos da natureza (ar, terra, luz e água), os símbolos das culturas

migrantes e os símbolos frutos de nosso trabalho. Cantando....

13. Pai-Nosso......

14. Comunhão
(Canto a escolher)

15. Ação de Graças
- Leitura do poema do cartaz pequeno da 26ª Semana do Migrante

- Agradecer a Deus pelos 26 anos do Serviço Pastoral dos Migrantes

(Sugestão: Procissão com imagens de nossa Senhora segundo o

lugar 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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