MÃE DOS MIGRANTES

MARIA, MÃE DOS PEQUENOS,
MÃE DOS MIGRANTES
Esta imagem lembra todo o carinho da Mãe de
Deus por nós. Ela é grande em relação aos pequenos,
para mostrar que o Senhor “eleva os humildes”. A mão
esquerda para baixo e a mão direita voltada para o alto,
são mãos que protegem, elevam e suplicam pelas suas
filhas e filhos. Figura do povo, como Maria de Nazaré,
olhar sereno, ligeiramente triste, inspira confiança e abrese à esperança. Ensina-nos, em nossa caminhada rumo
ao Pai, a levar só o necessário para manter a dignidade
como pessoa. Seu manto envolvente simboliza a solidariedade, a grande força das irmãs e irmãos que se dão as
mãos.
ORAÇÃO AO BEM AVENTURADO
JOÃO BATISTA SCALABRINI
Deus e Pai de bondade, nós vos agradecemos por terdes dado à Igreja o bem aventurado João Batista Scalabrini, apóstolo dos migrantes.
Por sua intercessão vos pedimos fortalecer, na fé e na
esperança, o povo peregrino, protegendo-o nas dificuldades da vida e concedendo-lhe saúde, trabalho e paz.
Dai-nos imitá-lo na sua dedicação aos irmãos, especialmente os migrantes mais necessitados. Amém.

ORAÇÃO À SERVA DE DEUS
MADRE ASSUNTA MARCHETTI
Ó Jesus, que disseste:“Vinde a mim
todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, e
eu vos aliviarei”, eu vos rendo graças por
terdes feito de Madre Assunta o conforto dos migrantes,
a mãe dos órfãos e o alívio dos necessitados. Pelos vossos méritos infinitos e intercessão de nossa Mãe
Santíssima, glorificai na terra vossa humilde serva Madre
Assunta e concedei-me, por seu intermédio, a graça de
que tanto necessito. Amém.
ORAÇÃO AO SERVO DE DEUS,
PE. JOSÉ MARCHETTI
Senhor, nós vos louvamos e agradecemos por terdes chamado o Servo de
Deus, Pe.José Marchetti, a ser apóstolo
dos migrantes e pai dos órfãos.
Respondendo com heroísmo, generosidade e zelo
apostólico ao vosso chamado, consagrou-se com os votos
de caridade e de vítima do próximo, por vosso amor, e fez
frutificar o dom de participação ao carisma scalabriniano.
Senhor, para vossa glória e bem da Igreja, dai-nos
imitá-lo na entrega e doação total a serviço do migrante
mais pobre e necessitado e glorificai Pe. José Marchetti,
mártir das fadigas apostólicas, concedendo-nos a graça
que pedimos mediante sua intercessão. Amém

ORAÇÃO A SÃO CARLOS
Conservai, ó Deus, no vosso povo o Espírito
que animava São Carlos Borromeo, para que a vossa
igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a face do Cristo.
Assim como fizestes dele um grande bispo, pela vigilância
pastoral e esplêndidas virtudes, concedei-nos frutificar sempre em
boas obras.
Dai-nos sua intercessão, que sejamos constantemente fiéis
no vosso serviço e fervorosos na caridade. Amém.

ORAÇÃO PELOS MIGRANTES
Ó Cristo Peregrino, tu que fizeste de tua
vida toda uma caminhada ao encontro dos irmãos
a fim de levá-los ao Pai, nós te pedimos pelos
migrantes mais pobres e abandonados. Senhor, conduza-os para
uma terra que os alimente sem tirar-lhes a identidade e sem explorálos. Teu Espírito os fortaleça no amor e na esperança, para prosseguirem rumo à Terra Prometida, vivendo a justiça, a solidariedade e a paz. Dá-nos a graça de acolhê-los com fé e caridade,
ajudando-os a caminhar com coragem e confiança.
Maria, Mãe dos Migrantes, nós os colocamos sob o teu
amparo maternal. Abençoa-os e conduza-os ao encontro do
Pai. Amém.
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