
Pastoral com os Migrantes  
 
 A viagem do Papa Francisco a Lampedusa (Itália) nesta semana que passou e as perguntas que fez a 
partir das leituras da celebração, fez-me lembrar da pergunta que foi feita há algum tempo numa das 
primeiras Campanhas da Fraternidade que tinha como motivação o mesmo texto bíblico: “onde está teu 
irmão?”.  
 Tanto a Pastoral dos Migrantes como a dos Refugiados ou a do Apostolado do Mar, cada uma a seu 
jeito, tentam ajudar a cada pessoa de bem a tomar como ponto de partida as pessoas sofridas que estão ao 
nosso redor necessitadas de uma profunda atenção em todos os sentidos.  
 Pra falar a verdade, cada pastoral, seja do âmbito social ou não, tem esta Missão: fazer que todos os 
homens sejam tocados pelo chamado que Deus nos faz a recompor o ser humano para que ele reencontre 
sua vocação de filho de Deus.  
 O Santo Padre ainda nos perguntava: «Quem de nós chorou por este fato e por fatos como este?» 
Quem chorou pela morte destes irmãos e irmãs? Quem chorou por estas pessoas que vinham no barco? 
Pelas mães jovens que traziam os seus filhos? Por estes homens cujo desejo era conseguir qualquer coisa 
para sustentar as próprias famílias? Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar, de 
«padecer com».  
 Podemos nós, também, nos perguntar: Quem chorou pelas vítimas de tantas tragédias acontecidas 
em nosso meio? Vítimas da violência, vítimas do desemprego, vítimas do abandono, vítimas das tragédias 
ambientais, vitimas da fome? 
  Aos refugiados, assim como aos migrantes, que provêm de diversos lugares e se vêem forçados a 
deixar seus entes mais queridos, que chegue a solidariedade de todos. Que os homens de boa vontade 
sintam-se inspirados a abrir o coração ao acolhimento, para que se torne possível, de maneira solidária, 
acudir às necessidades de tantos irmãos, nos disse também em outra ocasião o Papa Bento XVI.   
 O desafio é sem dúvida abrir o coração ao acolhimento, superar preconceitos e entraves, e 
fraternalmente acudir às necessidades de tantos irmãos. Este é o nosso grande desafio: agir como o 
samaritano da Parábola apresentada por Jesus. 
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