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DIREITOS HUMANOS
dos imigrantes e refugiados

ISAÍAS 2: 1-5
	 Palavra	que	viu	Isaías,	filho	de	Amós,	a	respeito	de	Judá	e	de	Jerusalém.	E	
acontecerá	nos	últimos	dias	que	se	firmará	o	monte	da	casa	do	Senhor	no	
cume	dos	montes,	e	se	elevará	por	cima	dos	outeiros;	e	concorrerão	a	ele	
todas	as	nações.	E	irão	muitos	povos,	e	dirão:	Vinde,	subamos	ao	monte	
do	Senhor,	à	casa	do	Deus	de	Jacó,	para	que	nos	ensine	os	seus	caminhos,	
e	andemos	nas	suas	veredas;	porque	de	Sião	sairá	a	lei,	e	de	Jerusalém	a	
palavra	do	Senhor.	E	ele	julgará	entre	as	nações,	e	repreenderá	a	muitos	
povos;	e	estes	converterão	as	suas	espadas	em	enxadões	e	as	suas	lanças	
em	 foices;	 uma	 nação	 não	 levantará	 espada	 contra	 outra	 nação,	 nem	
aprenderão	mais	a	guerrear.	Vinde,	ó	casa	de	Jacó,	e	andemos	na	luz	do	
Senhor.

SALMO 122
	 Alegrei-me	com	os	que	me	disseram:	“Vamos	à	casa	do	Senhor!”	Nossos	
pés	já	se	encontram	dentro	de	suas	portas,	ó	Jerusalém!	Jerusalém	está	
construída	como	cidade	firmemente	estabelecida.	Para	lá	sobem	as	tribos	
do	Senhor,	para	dar	graças	ao	Senhor,	conforme	o	mandamento	dado	a	
Israel.	Lá	estão	os	tribunais	de	justiça,	os	tribunais	da	casa	real	de	Davi.	
Orem	pela	paz	de	Jerusalém:	“Vivam	em	segurança	aqueles	que	te	amam!	
Haja	paz	dentro	dos	teus	muros	e	segurança	nas	tuas	cidadelas!”	Em	favor	
de	meus	irmãos	e	amigos,	direi:	“Paz	seja	com	você!”	Em	favor	da	casa	do	
Senhor,	nosso	Deus,	buscarei	o	seu	bem.

1. INTRODUÇÃO
	 Diferente	 do	 ano	 civil	 ou	 do	 ano	 eclesiástico,	 o	 ano	 litúrgico	 inicia-
se	 com	o	1º	Domingo	do	Advento.	 Todo	o	ano	 reinicia-se	o	 calendário	
litúrgico	 recontado	a	história	da	nossa	salvação.	A	 tradição	 litúrgica	da	
igreja	é	baseada	no	Evangelho,	e	por	isso,	a	história	não	poderia	começar	
em	outra	parte	que	não	fosse	a	história	de	Jesus,	o	Salvador.	Por	isso	o	
Período	do	Advento	é	que	dá	início	ao	calendário,	trazendo	à	memória	e	
à	celebração	a	história	do	menino-Deus	que	viria	salvar	o	mundo.
	 Assim	como	na	Páscoa,	 a	outra	grande	 festa	do	nosso	 calendário,	o	
Natal	é	precedido	por	um	período	de	preparação,	um	tempo	de	espera.	
O	 Advento	 nos	 convida	 à	 reflexão	 e	 preparação	 dos	 nosso	 corações	
para	a	vinda	do	Deus	que	escolheu	nossa	terra	para	habitar.	Neste	ano,	
iniciamos	o	ano	A,	e	o	Evangelho	que	será	 lido	no	período	é	o	de	São	
Mateus,	convidado	a	uma	análise	mais	cuidadosa	da	mensagem	deixada	
pelo	evangelista.
	 Na	proposta	de	enxergarmos	a	questão	dos	 imigrantes	e	 refugiados	
neste	advento,	o	 texto	escolhido	para	a	prédica	deste	1º	Domingo	é	o	
do	profeta	Isaías.	O	Salmo	122	indicado	pelo	Lecionário	também	deverá	
ser	lido	antes	da	prédica,	pois	apresenta	muitos	pontos	de	diálogo	com	
o	 texto	 selecionado.	 Caminhemos,	 pois,	 ao	 lado	 do	 povo	 que	 busca	 a	
promessa	de	um	amanhã	melhor.	
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2. CONSIDERAÇÕES PREPARATÓRIAS SOBRE O TEXTO
 O texto de Isaías se localiza cerca de 700-750 anos antes do início da Era Cristã, 
e por tanto, antes do nascimento de Jesus. Isaías era um profeta que freqüentava 
os espaços da corte de Jerusalém, era próximo daqueles que exerciam o poder 
político no Reino. Entretanto, suas profecias são sempre fortes e cheias de 
palavras de esperança frente às adversidades que passa o povo israelita. Durante 
o período do Advento, o Lecionário indica nos quatro domingos uma leitura 
deste profeta. Qual o motivo? Dentre os profetas do Antigo Testamento, Isaías é 
o que faz mais referência à chegada do Messias, e grande parte de suas profecias 
são cumpridas por Jesus e indicadas nas narrativas trazidas pelos evangelistas. 
O próprio Jesus (conforme Lucas 4: 16-31) faz a leitura de textos deste profeta 
na sinagoga de Nazaré. As imagens proféticas trazidas por Isaías alimentavam a 
esperança do povo que ainda esperava por um Salvador, nada mais propício do 
que se lembrar destas palavras para iniciar este momento de recontar a história 
de Cristo. Jesus era uma esperança há muito tempo aguardada, e ainda é para 
muitos que não conseguiram conhecer o seu amor.
 O texto do salmista (Salmo 122) também traz imagens muito belas que podem 
ser exploradas ao lado do texto do profeta. Ele enxerga Jerusalém como uma 
cidade de todos os povos, imagem que até hoje não foi cumprida. À ela, subiriam 
todas as nações, refugiados, imigrantes, visitantes, moradores de fora e de dentro 
de seus muros, e ali encontrariam uma cidade de paz. Entretanto, a história nos 
mostra, tanto nos períodos bíblicos como até hoje, que poucas vezes Jerusalém 
foi uma cidade paz. Em vez de receber imigrantes e refugiados, foi a uma cidade 
que criou muitos apátridas¹, refugiados e imigrantes. Ainda hoje, Jerusalém é 
uma cidade sem paz. Anexada unilateralmente pelo Estado Moderno de Israel, a 
Cidade é parte do território que deveria ser palestino, de acordo com os tratados 
e resoluções internacionais². Seus moradores, principalmente os cristãos e 
muçulmanos, são cidadãos de segunda categoria e tem acesso limitado aos seus 
direitos. O acesso aos lugares sagrados na cidade também é limitado, de acordo 
com o Conselho Mundial de Igrejas, na Páscoa de 2014³, apenas um terço dos 
cristãos palestinos conseguiram permissão do governo de Israel para celebrar em 
Jerusalém.

3. DESTRINCHANDO O TEXTO
 V1.	O	autor	apresenta	a	Isaías	como	profeta,	que	viu	determinada	profecia	 
	 acerca	de	Judá	e,	especificamente,	a	cidade	de	Jerusalém.
 V2.	A	visão	de	Isaías	diz	respeito	aos	últimos	dias	(escatologia),	expressão	 
	 comumente	 utilizada	 para	 localizar	 no	 futuro	 e	 na	 esperança	 a	 profecia.	 
	 Isaías	 apresenta	 Jerusalém,	 “o	monte	 da	 casa	 do	 Senhor”,	 em	 um	 lugar	 
	 de	destaque,	no	cume	dos	montes,	onde	todos	possam	ver.	A	esta	cidade,	 
	 evidenciada	no	alto,	todas	as	nações	concorrerão.
 V3.	 Os	 próprios	 povos	 farão	 a	 convocação,	 atraídos	 à	 cidade	 eterna,	 de	 
	 onde	se	ensinaram	os	caminhos	e	de	onde	sairá	a	lei	e	a	palavra	do	Senhor.
 V4.	E	Deus	julgará	as	nações,	transformando	as	armas	de	guerra	(espadas	 
	 e	lanças)	em	instrumentos	de	trabalho	com	a	terra,	de	produção	(enxadas	 
	 e	 foice).	 O	 resultado	 será	 de	 paz,	 sem	 povos	 levantando	 armas	 contra	 
	 outros,	nem	a	guerra	sendo	ensinada.
 V5.	O	profeta	 convida	ao	povo,	 “casa	de	 Jacó”	 a	andar	na	 luz	do	Senhor,	 
	 apelando	para	seguir	por	este	caminho	proposto	pela	profecia.

4. MEDITAÇÃO
	 Ao	 relacionar	 o	 texto	 de	 Isaías	 à	 temática	 dos	 imigrantes	 e	 refugiados,	
propomos	a	seguinte	reflexão	em	três	pontos:
A promessA

Isaías	 apresenta	 uma	 promessa	 sobre	 um	 local	 geográfico,	 sobre	 uma	
localidade:	 Jerusalém.	 O	 que	 leva	 pessoas	 a	 saírem	 de	 seus	 locais	 de	
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¹  A apátrida refere-se à condição de um indivíduo que não é considerado como um nacional por nenhum Estado.
² Resolução nº 63/30 de 2009 da Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU)
³ http://eappi.org/en/resources/publications/easter-2014-access-to-worship
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residência,	onde	têm	suas	histórias,	famílias,	memórias?	O	que	levou	milhares	
de	 imigrantes	 a	 atravessarem	 o	 atlântico	 em	 direção	 ao	 Brasil	 nos	 séculos	
passados?	São	as	promessas.	Promessas	de	uma	vida	melhor,	de	melhores	
condições	de	vida	e	de	trabalho.
o cAminho

Após	tomar	a	decisão	de	largar	suas	casas	em	direção	a	outro	lugar,	o	povo	
enfrenta	um	dos	momentos	mais	difíceis	da	imigração:	o	caminho.	A	expressão	
“subir	a	Jerusalém”	é	muito	utilizada	na	literatura	bíblica.	Jerusalém	se	localiza	
no	alto,	com	altitude	de	cerca	de	750m	em	relação	ao	nível	do	mar,	mas	que	
fica	ainda	mais	alta	em	relação	a	Jericó,	por	exemplo,	que	fica	-200m	abaixo	
do	nível	do	mar.	As	peregrinações	em	direção	à	Jerusalém	eram	comuns	nos	
tempos	bíblicos,	em	especial	ao	templo,	mas	o	trajeto	não	era	tranqüilo,	muitas	
vezes	expostos	aos	ladrões	no	deserto	e	ataques	de	tribos	e	reinos	inimigos.		
Hoje	em	dia,	os	trajetos	migratórios	podem	ter	melhorado,	mas	nas	regiões	
mais	tensas	do	planeta,	migrantes	e	refugiados	ainda	estão	expostos	a	altos	e	
sérios	riscos.	Imagine	as	famílias	sírias,	refugiadas	do	conflito	civil,	caminhando	
quilômetros	com	os	poucos	bens	que	restaram	e	seus	filhos	nos	braços.	Ou	
então,	os	migrantes	africanos	que	se	lançam	em	botes	e	barcos	precários	para	
atravessar	o	mediterrâneo	em	direção	à	Lampedusa.	O	caminho,	cercado	de	
perigos,	é	um	passo	de	fé,	movido	pela	promessa.
A TrAnsformAção

O	 principal	momento	 do	 texto	 é	 a	 transformação	 proposta	 na	 profecia:	 “e	
estes	converterão	as	suas	espadas	em	enxadões	e	as	suas	lanças	em	foices”.	
As	 relações	entre	as	nações	 são	marcadas	 fortemente	pelas	guerras	e	pela	
violência.	A	relação	com	o	diferente	é	sempre	complexa	e	cheia	de	preconceitos.	
A	 xenofobia	 é	 a	 expressão	deste	preconceito.	O	ódio	 àquele	que,	 vindo	de	
outro	país,	é	diferente	e	habita	no	meu	universo,	no	meu	país.	A	promessa	é	
dupla,	não	só	haverá	paz	entre	as	nações,	como	as	armas	de	guerra	ganharão	
outra	 utilidade,	 uma	 utilidade	 produtiva,	 para	 produzir	 mais	 alimentos	 e	
trabalhar	a	terra.		Essa	é	a	imagem	da	cidade	santa,	da	esperança	escatológica,	
da	promessa	que	move	os	migrantes	e	 refugiados.	O	que	 temos	 feito	para	
cumprir	essa	promessa?

5. IMAGEM PARA A PRÉDICA
Conceitos fundamentais para tratar o tema são os de migrante, imigrante e refugiado. 
Palavras que muitas vezes se misturam, mas contém significados distintos.

Emigrante:	 É	 a	 pessoa	 que	 deixa	 o	 seu	 país	 para	 ir	 em	 direção	 a	 outro.	
Exemplo:	um	brasileiro	que	sai	do	nosso	país	para	morar	nos	Estados	Unidos	 
	 está	emigrando.
Imigrante:	É	a	pessoa	que	entra	em	outro	país	para	morar	nele.
Exemplo:		os	Italianos	e	Japoneses	que	vieram	para	o	Brasil	no	início	do	século	 
	 XIX,	são		imigrantes.
Migrante:	O	termo	é	utilizado	genericamente	tanto	para	imigrantes	como	para	 
	 emigrantes.	Exemplo:	os	processos	migratórios	internos	entre	as	regiões	 
	 do	país.
Refugiado:	São	pessoas	que	cabem	numa	categoria	específica	que	é	protegida	 
	 pelo	direito	internacional.	A	principal	distinção	se	dá	pelo	fato	de	serem	 
	 pessoas	que	deixam	seus	países	por	motivos	de:	perseguição,	conflito	e	 
	 violência.	 Os	 refugiados	 possuem	 uma	 série	 de	 direitos	 e	 garantias	 
	 específicos	garantidos	por	resoluções	e	convenções	das	Nações	Unidas.
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