
Mais do que nunca, estamos conscientes de 
que há um número incontável de migrantes 
em todas as partes do mundo. Homens e 
mulheres, jovens e crianças fugindo do 
perigo, das devastações ecológicas, da 
tirania e da opressão. Enfrentam uma vida 
tão insustentável que para eles é preferível 
abandonar a própria terra e se arriscar 
no desconhecido, à procura de um lugar 
para viver com segurança e dignidade. Por 
isso, nós convidamos você a voltar seu 
pensamento e coração ao ensinamento de 
Jesus na Parábola do Bom Samaritano, que 
cruzou a estrada para cuidar do próximo que 
foi agredido, roubado e abandonado. Como 
discípulos de Jesus, que nos ensina que cada 
ser humano é nosso próximo a esperar por 
amor e atenção, nós perguntamos: como 
podemos responder aos sofrimentos dos 
migrantes em nosso meio, que buscam 
por um lugar para chamar de lar? De que 
maneira a Parábola do Bom Samaritano nos 
chama a ir mais além do que simplesmente 
orar pela massa de migrantes sem face e sem 
nome?

Restaurando a 
Dignidade Humana
O que posso fazer para responder aos 

migrantes e às suas necessidades?

oferecidos aos migrates na sua comunidade. 
Use sua voz de cidadã(o) para defender 
políticas de migração mais humanas. Ofereça 
seu tempo e recursos financeiros a agências 
que trabalham com migrantes.

ALGUNS RECURSOS ÚTEIS:
A página eletrônica da Catholic Charities 
(Caridades Católicas) da sua cidade.

Justiça Social Dehoniana
https://tinyurl.com/immigration-reform

Arquidiocese de Chicago: talvez esta seja a 
melhor página eletrônica disponível em termos de 
Pastoral dos Migrantes.
https://tinyurl.com//pastoral-migratoria

O seguinte endereço eletrônico leva você a 
conhecer a metodologia do VER, JUGAR e AGIR. 
Será, sem dúvida, valioso para o seu início neste 
processo. 
https://tinyurl.com/see-judge-act

PARA NOS AJUDAR A CAMINHAR 
COM OS MIGRANTES, REZEMOS:

Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver desespero, que eu leve a 
esperança;
Onde houver trevas, que eu leve a luz;
E onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Foto da capa: Veronica Cardenas, na sua 
exibição “solas viajantes.” Ela generosamente 
doou o valor de seus direitos autorais em 
solidariedade com a missão de Irmã Norma. 

Comissão 
Norteamericana de 

Migração 
Padres do Sagrado 

Coração
(Dehonianos)

Visite:  https://bit.ly/32y4WUB

Considere doar à missão de: 
Ir. Norma Pimentel, MJ
700 N. Virgen de San Juan Blvd. 
P.O. Box 1306
San Juan, TX 78589 
Para receber sua “lista de necessidades,” telefone: 
905-702-4088

Irmã Norma Pimentel, MJ trabalha com migrantes 
na fronteira entre Texas e México.

https://tinyurl.com/immigration-reform 
https://tinyurl.com//pastoral-migratoria
https://tinyurl.com/see-judge-act
https://bit.ly/32y4WUB


O Papa Francisco classificou a migração 
como o maior desafio do nosso tempo. 
Nós Dehonianos temos buscado encontrar 
vários caminhos para responder aos mais 
necessitados, e a nos desafiarmos a agir 
diante do que observamos. A verdade é que 
não estávamos preparados para o incômodo 
causado pelo que presenciamos. Estamos 
ainda em busca de caminhos para ajudar os 
migrantes a resgatarem a dignidade que lhes 
foi tirada. Assim, queremos partilhar com você 
como começamos a nossa jornada.

Usamos um método tradicional, chamado 
“VER, JULGAR e AGIR.” Este modelo, comum 
na Doutrina Social da Igreja, tem ajudado 
muitos de nós a analisar e agir em função 
do que observamos. Aqueles que fazem esta 
jornada frequentemente experimentam uma 
mudança de mente e de coração.

É imperativo que lembremos que abraçamos 
este processo como seguidores de Jesus. Por 
isso, é muito importante começar pela oração, 
especialmente a Oração do Espírito Santo. 
Rezamos para que Deus nos faça conhecer a 
sua vondade e ajude-nos a agir com um amor 
enraizado no Coração de Jesus.

VER
Descobrir a resposta começa por conhecer 
a verdade.

Encontre um migrante no seu bairro. Escute 
a história dele ou dela. Tente entender a dor, 
as frustrações e a coragem dessa pessoa.

Partilhe a história da sua própria família 
chegando na América do Norte. Quais foram 
as suas dificuldades e quais eram suas 
esperanças para o futuro? O que lhes ajudou 
a fazer desse país a sua casa?

JULGAR
Por que os migrantes são forçados a deixar a 
sua terra? Quais são as causas do problema? 
Na medida que buscamos entender o que 
está acontecendo, passamos a nos envolver 
numa análise social que nos conduz a um 
julgamento bem fundamentado.

ALGUNS RECURSOS ÚTEIS:
Por que eles simplesmente não entram na fila?  
https://tinyurl.com/just-get-in-line

Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco 
pelo 106° Dia Mundial dos Migrantes e 
Refugiados (2020)
https://tinyurl.com/migrantsdayPT

Leia a Laudato Si’ sobre o Cuidado com a 
nossa Casa Comum (LS 52 e 91)
https://tinyurl.com/laudatosiPT

AGIR
Em espírito de oração, visite novamente a 
Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10, 25-
37). Deixe o Espírito Santo guiar você. Deixe 
o amor incondicional do Sagrado Coração 
ser o seu modelo. Nossas ações podem ser 
limitadas, mas há caminhos pelos quais cada 
um de nós pode fazer a diferença. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA A SUA 
CONSIDERAÇÃO:
Busque conhecer uma família de migrantes. 
Experimente a cultura deles e até mesmo 
aprenda um pouquinho da língua que falam. 
Ofereça ajuda para que aprendam a sua cultura 
e a sua língua. Patrocine/adote uma família de 
migrantes. Aprenda sobre os serviços sociais 

https://tinyurl.com/just-get-in-line

