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Introdução 
 

Milhões de pessoas foram deslocadas devido às guerras ou forçadas a migrar devido às condições 
provocadas pelas mudanças climáticas, instabilidade econômica ou política e ameaças de violência – 
deixando-as vulneráveis ao tráfico humano e outras formas de exploração. O Papa Francisco nos chama 
a acolher, proteger e respeitar todos os que são forçados a fugir de seus lares. Reservemos um tempo este 
mês para considerar maneiras de acolher e apoiar os deslocados e mais vulneráveis, ao mesmo tempo em 
que incentivamos ações para lidar com as injustiças sistêmicas que levam a essas situações. 
 
Chamado à Oração 
 

Deus Compassivo e Espírito de Esperança, abre nossos corações aos sofrimentos do mundo. Não para que 
acumulemos informações ou para satisfação de nossa curiosidade, mas para nos tornarmos mais 
dolorosamente conscientes, para ousarmos transformar o que está acontecendo com o mundo em nosso 
próprio sofrimento pessoal e, assim, descobrirmos o que cada um de nós pode fazer a respeito disso. 
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.  (Inspirado por Laudato Si’ #19) 
 
Experiência  
 

A guerra na Ucrânia e outros conflitos fizeram com que o número de pessoas forçadas a fugir de suas 
casas ultrapassasse a marca dos 100 milhões pela primeira vez na história. (UNHCR) Todos os dias, 
milhares de pessoas são obrigadas a sair de suas casas, às vezes colocando suas vidas nas mãos de 
contrabandistas, em busca de uma vida melhor. Aos 17 anos, Mary fez exatamente isso. Ela sentiu que 
não havia futuro para ela em Benin City, Nigéria, então ela procurou por oportunidades em outros lugares. 
Ela foi colocada em contato com um homem, Ben, que prometeu pagar sua passagem para a Itália e usar 
suas conexões para encontrar um emprego para ela em um restaurante. Em vez disso, ele se aproveitou da 
vulnerabilidade dela e Mary foi forçada ao tráfico sexual. 
 
Depois de suportar uma semana de explosões e bombardeios, Victoria fugiu da Ucrânia com seus filhos, 
dois amigos e uma bolsa. Ela deixou o marido e tudo mais para trás. Na fronteira com milhares de outros 
refugiados, ela esperou mais de 12 horas no frio congelante antes de cruzar a fronteira para a Polônia. 
“Como alguém se sente sendo forçado a sair de seu país, sendo obrigado a deixar seus entes queridos para 
trás? Ou estar exausto acordando com sirenes, levando nossos filhos para o abrigo à noite?  Quem nos 
receberá nesta terra estranha?” 
 
Monse e seus dois filhos tem vivido em barracas nas ruas de Juarez, México por dois meses. Ela e sua 
família estão buscando asilo nos EUA para escapar da violência que ameaça sua segurança em casa. Eles 
estão entre os milhares de pessoas da América Central que fogem da violência e da pobreza extrema. Mas 
as regulamentações dos EUA os estão fazendo esperar no México até que o caso deles seja considerado. 
Assim, vivem na rua – vulneráveis à exploração e ao tráfico. Além de cuidar de seus dois filhos, essa 
jovem vigorosa de 23 anos, prancheta na mão, também cuida de dezenas de outras pessoas que 
compartilham seu espaço na rua. Quão ruim devem ter sido as coisas em casa para que Monse e os outros 
embarcarem nessa jornada de dificuldades e incertezas? Que fé ela deve ter. 
 

https://migrants-refugees.va/pope-video/
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772


Reflexão 
“Esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça” (2 Pd 3,13). A justiça é um dos alicerces 
do Reino de Deus. Em nossos esforços diários para fazer a vontade do Senhor, a justiça precisa ser 
construída com paciência, sacrífício e determinação, para que todos os que têm fome e sede dela sejam 
satisfeitos (cf. Mt 5,6) … Mas para que esta maravilhosa harmonia reine, devemos aceitar a salvação de 
Cristo, seu Evangelho de amor, para que sejam eliminadas as muitas formas de desigualdade e 
discriminação no mundo atual. Ninguém deve ser excluído. O plano de Deus é essencialmente inclusivo 
e prioriza aqueles que vivem nas periferias existenciais. Entre eles estão muitos migrantes e refugiados, 
pessoas deslocadas e vítimas de tráfico”. (Mensagem do Papa Francisco) para 2022 no Dia Mundial dos 
Migrantes e Refugiados) 
 
O que faço para acolher o estranho e ajudar o vulnerável? Eu os vejo na minha comunidade? Se sim, eu 
os reconheço como um reflexo do Divino? 
 
“Em fidelidade ao nosso carisma e à missão de trazer todos à unidade, nos comprometemos em viver de 
forma mais simples, responsável e sustentável e a educar, advogar e agir em colaboração com os outros 
pela dignidade da vida e pelo cuidado de toda a criação. ” - IENS Compromisso Público da Plataforma de Ação 
para Laudato Si.  
 
Como uma maneira mais robusta de abraçar esse compromisso pode ajudar a abordar os sistemas 
econômicos e sociais que muitas vezes levam à exploração das pessoas e do planeta?  
 
Ação 
 

• Orar – A oração nos impele a amar e nos inspira a servir. IENS recursos para oração.  
 

• Acolher – Explore ou amplie os esforços para acolher os cansados que buscam abrigo ou 
oportunidades em sua comunidade. Apoie os esforços das IENS para ajudar a Ucrânia e outros 
refugiados.  

 

• Educar/Aumentar a Conscientização – Levante histórias, situações e fatos da vida real, ajudando 
assim a dissipar mitos (como a grande teoria da substituição) que são usados para excluir, explorar e 
discriminar. 

 
 

• Defender/Apoiar – Levante sua voz em solidariedade com os vulneráveis e em colaboração com 
outros (Talitha Kum, Pax Christi International, The Economy of Francesco, Caritas, etc.) garantindo que 
todos sejam respeitados e protegidos; defender mudanças nos sistemas e práticas que deixam tantas 
pessoas vulneráveis e sujeitas ao tráfico humano, exploração e discriminação. 
 

•  Agir – Explore maneiras de ajustar suas escolhas de estilo de vida para viver de forma mais simples, 
responsável e sustentável. 

 
Oração Conclusiva 
 

Deus de todos - dá-nos corações que se abram quando nossos irmãos e irmãs clamam. Então certamente 
todas essas coisas se seguirão: os ouvidos não ficarão mais surdos às suas vozes. Os olhos verão um 
momento de graça em vez de uma ameaça. As línguas não serão silenciadas, mas ao contrário, defenderão 
e trabalharão pela justiça - nas terras onde buscam refúgio e trabalhando para proteger nossa casa comum 
visando o bem de toda a sua criação. Senhor, proteja todos os que buscam refúgio e proteção contra a 
exploração. Que eles encontrem um amigo em mim e assim me tornem digno do refúgio que encontrei 
em você. Amém. (Adaptado de Serviços de Socorro dos Católicos- Uma Oração pelos Refugiados.) 
 
Preparado por Tim Dewane, Província de Central Pacific , para a Rede Internacional de Shalom. Gráfico retirado da Declaração 
Orientadora, 24° Capítulo Geral. Design: Escritório de Comunicação Congregacional. 
 

 
Tradução: Ir. Mirian de Medeiros, IENS 

https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/
https://gerhardinger.org/ministry/global/shalom-networkjpic/commitment-to-the-laudato-si-action-platform/
https://gerhardinger.org/ministry/global/shalom-networkjpic/commitment-to-the-laudato-si-action-platform/
https://gerhardinger.org/prayer/prayer-resources/
https://gerhardinger.org/ssnds-assist-refugees/
https://www.talithakum.info/
https://paxchristi.net/
https://francescoeconomy.org/
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