Semana e Dia Nacional do Migrante

“

Oração

à Nossa Senhora
Maria, aceitando ser a

Mãe do Salvador, vos
tornastes mãe da família
migrante: visitastes Isabel
para serví-la, fostes a Belém
para Jesus nascer, fugistes ao
Egito para Jesus salvar,
voltastes a Nazaré para Jesus
crescer.
Maria, Mãe dos Migrantes, abençoai os vossos filhos
e filhas que andam à procura de uma pátria ou lugar, que
lhes dê a casa para viver e um trabalho para sustentar a
família.
Maria, Mãe dos Migrantes, iluminai-nos neste andar
à procura dos bens materiais para que, a exemplo da Família
de Nazaré, encontremos o caminho que nos conduza à
verdadeira Pátria, a casa de Deus Pai. Amém.

Oração da Boa Viagem
Senhor, todo poderoso e Deus de misericórdia, guiainos pelo caminho da paz e prosperidade.
Não permitais que nos encaminhemos a algum lugar
em que possamos ofender-vos. Acompanhe-nos vosso santo
anjo em nossa viagem para que voltemos à nossa morada
sãos e salvos, sem contratempo nem desgraça. Amém.

Oração
Senhor Jesus Cristo,
experimentastes desde o
berço a dureza de ser um
migrante para proteger-se
dos inimigos da vida. Em
companhia de Vossa mãe
Maria e São José, ganhastes
honestamente o pão de cada
dia como marceneiro em
Nazaré.
Fortalecei os migrantes que saem pelo Brasil a fora
para trabalhar, longe do carinho protetor de suas famílias,
amigos e comunidades. Sejam sempre bem acolhidos,
compreendidos e integrados pela Igreja e pela sociedade
nos lugares onde forem morar temporariamente.
Amparai-os na integridade de sua saúde e na dignidade
de seus direitos. Sejam mais valorizados e compensados
pelo seu exaustivo trabalho na agroindústria nacional.
Durante o período da migração, sustentai-lhes na fé e
na defesa de valores humanos e cristãos, herdados das
tradições familiares e comunitárias. Que eles retornem
sempre ao seu lar, trazendo os frutos de digno trabalho e
amor às lutas em favor do progresso de sua comunidade e
de Vosso Reino. Amém.

“Eu era peregrino e me acolheste”. Mt 25,35
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