
3. Perdão Senhor, pela nossa falta de amor, por todas as vezes 
que não escutamos e não respeitamos as culturas, os saberes 
diferentes, pelas vezes que não escutamos atentamente a sua 
palavra “Será feliz por todo o sempre, quem ouvir as palavras 
que vêm de Deus” (cf Ap 3,20).
4. Perdão Senhor, quando não acolhemos, protegemos, 
promovemos e integramos os imigrantes e refugiados em nosso 
país. Somos irmãos e irmãs, imagem e semelhança de Deus-
Amor.
C. Deus de Bondade e Sabedoria, perdoe nossos pecados e 
nos conduza a vida Eterna. Amém!

4. GLÓRIA, GRATIDÃO 
C. Louvemos e agradecemos a Deus pelo seu infi nito amor. 
Louvemos e agradecemos pelos saberes partilhados e pelas 
diversas ações que estão sendo desenvolvidas nesta semana 
do Migrante e Refugiado. Bendizemos a vida, as amizades, as 
lutas, os encontros das culturas, a força de gritar por justiça e 
igualdade. 
Canto: Glória Dos Povos Ameríndios (Zé Vicente)

5. LITURGIA DA PALAVRA
C.  Com alegria no coração, nos preparamos para ouvir a carta 
de amor solidário que Deus nos deixou. Sua mensagem é de 
vida e salvação. Não tenham medo: é Palavra que nos dá ânimo 
e esperança para continuarmos a caminhada e nos colocar a 
serviço do Reino do Deus, a serviço dos migrantes e refugiados\as.
cantando...
Canto: Tua palavra Senhor, luz e caminho. Tua palavra, Senhor, 
é luz e caminho para os nossos pés. Tua palavra Senhor, é luz e 
caminho para a nossa vida(2x)
Aonde iremos nós/ Aonde iremos nós. Só Tu, Jesus, tens 
palavras de vida eterna (2x)
PRIMEIRA LEITURA: Contemplarão aquele a quem transpas-
saram.
Leitura da Profecia de Zacarias 12,10-11;13,1
Assim diz o Senhor: Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os 
habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração; eles 
olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-
lo, como se chora a perda de um fi lho único, e hão de sentir por 
ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele 
dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de 
Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma 
fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, 
para ablução e purifi cação.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!
SALMO RESPONSORIAL: Sl 62,2.abcd.2e-4.5-6.8-9 (R. 2ce)
.A minh’alma tem sede de Ti, como a terra sedenta, ó meu 
Deus! Tu és, ó Senhor, o meu Deus!* Desde a aurora com 
ansiedade te busco! A minh’alma tem sede de Ti,*minha carne 
também te deseja. Como terra sedenta e sem água, venho, 

1. MOTIVAÇÃO INICIAL
Celebramos hoje o Dia Nacional dos/as Migrantes e Refugidos/as. 
Irmãos e irmãs nossa comunidade faz parte deste Povo Peregrino, 
que constrói o Reino de Deus no dia-a-dia pelas estradas da vida. 
A migração é uma encruzilhada difícil e acontece por múltiplos 
motivos, voluntários ou forçados, em busca de melhores condições 
de vida ou se proteger das crises que acontecem em seus 
territórios, como perseguição política, guerras, fuga da escravidão, 
fome, crises socioeconômicas e ambientais.  No cruzamento de 
tantos caminhos de migração, somos desafi ados a viver o encontro 
com o culturalmente diferente. Nesta outra pessoa está o Jesus 
peregrino.  Desafi os, nas pessoas ou grupos de migrantes que 
chegam sem saber o que encontrarão e na sociedade de destino. 
Nesta Semana do Migrante e do Refugiado, celebramos 
a troca de saberes, a interação, o encontro de culturas, para 
uma vivência compartilhada no bem comum. Celebramos 
a esperança de um presente e futuro com dignidade. Nós 
migrantes ou que temos origem migrante queremos escutar as 
pessoas, com o desejo sincero de compreender as suas razões; 
escutar com paciência e verdadeira empatia; escutar com os 
ouvidos, a inteligência e o coração.  Todos somos migrantes 
e temos uma missão de ser pontes onde há muros; temos a 
missão de acolher o novo, respeitar os saberes, escutar com 
sabedoria. Em qualquer lugar que estejamos, somos seres 
humanos, temos raízes e somos um povo que quer viver!
Cantos (sugestões): Quando o espírito de Deus soprou (Zé 
Vicente); Estamos aqui Senhor viemos de todo lugar; A vida do 
viajante (Luís Gonzaga)

2. ACOLHIDA
Irmãos e irmãs sejam bem vindos e bem vindas a esta 
celebração do povo a caminho. Vamos refl etir o lema da 
Semana do Migrante: “Escuta com sabedoria e fala com a 
prática.” (vamos repetir).
Em nome do Pai e Mãe dos diferentes, do Filho que nos une no 
diálogo e no Espírito que sopra a paz e a fraternidade.

3. RECONCILIAÇÃO 
C.: Deus de tantos povos, Deus de tantos nomes, converte 
nossa vida, para que seja uma terra fecunda que dê frutos de 
paz, justiça e igualdade.
1. Perdão Senhor, pois no Brasil, muitas vezes, retorna à 
escravidão! Vivemos sem-terra, sem moradia, vivemos em um 
Estado omisso que retira direitos, para ganhar o pão temos que 
trabalhar duro, além de nossas forças, e por falta de emprego 
muitos migrantes se sujeitam a exploração da mão de obra. 
T. Perdão Senhor! Olhai com compaixão para nós!
2. Perdão Senhor, por tantas mulheres que sofrem violências, 
pelas juventudes que são assassinadas, pelo preconceito e 
racismo que infelizmente ainda está presente em nosso país. 
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assim, te contemplar no templo,* para ver tua glória e poder. 
Teu amor vale mais do que a vida:* e por isso meus lábios te 
louvam. Quero, pois Te louvar pela vida,* e elevar para ti minhas 
mãos! A minh’alma será saciada,*como em grande banquete de 
festa; cantará a alegria em meus lábios,* ao cantar para Ti meu 
louvor!  Para mim tu foste sempre um socorro; *de vossas asas 
á sombra eu exulto! Minha alma se agarra em Ti; * com poder 
Tua mão me sustenta. 
SEGUNDA LEITURA: Vós todos que fostes batizados em Cristo 
vos revestistes de Cristo.
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas 3,26-29
Irmãos, de fato, vocês todos são fi lhos (e fi lhas) 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 pessoa escrava e pessoa 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. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO: Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Homem deve 
sofrer muito.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Lucas 9,18-24
Certo dia: Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos 
estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: ‘Quem diz o povo 
que eu sou?’ Eles responderam: ‘Uns dizem que és João Batista; 
outros, que és Elias; mas outros acham que és algum dos antigos 
profetas que ressuscitou.’ Mas Jesus perguntou: ‘E vós, quem 
dizeis que eu sou?’ Pedro respondeu: ‘O Cristo de Deus.’ Mas 
Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E 
acrescentou: ‘O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado 
pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser 
morto e ressuscitar no terceiro dia.’ Depois Jesus disse a todos: 
Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz 
cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-
la; e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará.
Palavra da Salvação.

6. HOMILIA
Partilha da Palavra de Deus

7. PROFISSÃO DE FÉ

8. PRECES DA COMUNIDADE
1. Para que possamos enquanto comunidade aqui reunida, 
continuar levantando juntas à bandeira da denúncia contra 
todas as formas de escravidão, opressão, violência e exclusão, 
nós te pedimos ó senhor. 
T. Acolhe com carinho nosso pedido, Senhor!
2. Para que tenhamos a capacidade de acolher, proteger, promo-
ver e integrar àqueles e aquelas que chegam de outros Países, 
cultura e religião em nossa comunidade, nós te pedimos, ó Senhor.
3. Para que as mulheres especialmente as migrantes e 
refugiadas, não sejam silenciadas em suas lutas e que possamos 
unir forças contra todo tipo de discriminação e violência que 
mata e as oprime no dia a dia, nós te pedimos, ó Senhor.

4. Que, neste tempo de pandemia, desemprego e falta de 
moradia, a Pastoral dos Migrantes reafi rme sempre a sua 
missão frente à dor humana e atentos às causas injustas da 
migração forçada, sendo essa presença acolhedora, profética e 
solidária defendendo a vida dos(as) migrantes, nós te pedimos, 
ó Senhor.

10. OFERTÓRIO
C.: Neste Dia Nacional do Migrante, vamos trazer até o altar a 
vida, nossos sonhos, esperanças, luta e coragem de migrantes, 
através dos símbolos que anunciam vida nos caminhos da 
migração. (a comunidade combina alguns símbolos que marcam 
a resistência das culturas migrantes)  
Canto: Que poderei retribuir ao Senhor. 

11. ORAÇÃO EUCARÍSTICA
-  Santo: Cantado a escolha
- PAI NOSSO ECUMÊNICO

12. COMUNHÃO
Somos todos e todas convidados e convidadas a fazer parte 
desta Ceia. Ninguém é excluído ou excluída, por ser migrante, 
por ser de outro país, de outra etnia, de outra religião, ou de 
outra orientação sexual, pois Jesus é comunhão, amor sem 
medida. Nosso alimento que oferece força, resistência na luta 
do dia a dia. Vamos ao seu encontro com fé e alegria. Cantando  
Canto:  A barca/Prova de amor maior não há/ ou outro escolhido 
pela comunidade

13. AÇÃO DE GRAÇAS 
Leitura da oração da 37ª Semana do Migrante
(Sugestão: procissão com o quadro de São João Batista, 
Madre Assunta e imagens de Nossa Senhora dos lugares de 
origem dos migrantes)
Canto: Santa Mãe Maria...

14. BÊNÇÃO ECUMÊNICA
(A oração pode ser feita em dois coros)
Mulheres: Ó Deus de insondável ternura, obrigado pelas 
manifestações da tua presença em todo universo e em nossa vida.
Homens: Revela, hoje, o teu caminho sobre nós aqui reunidos e 
reunidas. Abrindo o nosso coração à tua palavra transformadora.
Mulheres: Manda hoje, a tua luz sobre nós, sobre nossas 
comunidades, sobre nossas famílias e sobre aqueles e aquelas 
que escolheram assumir a missão preferencial pelos pobres 
dessa terra.
Todos(as): Brilhe sobre nós a tua luz resplendente, Deus 
do povo peregrino, Deus das tendas.  Assim seja pelos 
séculos sem fi m. Amém, aleluia!
Benção Final
CANTO: Povos da América (PJ)
Povos d’América, gente sofrida,/ onde a esperança insiste em 
germinar.
Povos d’América, quanta alegria,/ são tantas raças, vozes a cantar.
Negros e brancos, índios, mestiços, de todos Deus é Pai!/Uma
só fé, um só Salvador, o mundo evangelizai!/
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