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MIGRANTES:
um olhar através do espelho

OBJETIVO
	 Construir	 junto	 com	 os	 alunos	 e	 alunas	 uma	 reflexão	 aprofundada	
sobre	os	processos	migratórios,	bem	como	os	seus	sujeitos,	a	partir	do	
princípio	do	Reino	de	Deus	como	um	projeto	inclusivo.

JUSTIFICATIVA
	 As	 Escrituras	 apontam	 que	 a	 história	 do	 povo	 hebreu	 já	 indicava	
avançados	processos	de	migração	e	mistura	de	diversas	culturas	e	etnias.	
O	biblista	Milton	Schwantes	afirma	que	o	processo	de	formação	do	Israel	
antigo	se	dá	no	final	do	séc.	13	a.C.,	principalmente	pelo	 fenômeno	da	
pauperização	da	população	campesina,	que	é	explorada	pelos	senhores	
das	cidades	que	se	formaram,	a	ponto	de	se	venderem	como	escravos	
para	 saldar	 dívidas	 e	 conter	 ameaças	 contra	 suas	 vidas	 (SCHWANTES,	
2008).	O	povo	hebreu	surge	da	 fragmentação	da	sociedade	cananéia	e	
posteriormente	ocorre	encontro	com	outras	etnias	no	Egito	Antigo,	o	que	
afasta	qualquer	 ideia	de	purismo	genealógico	quem	vem	se	estruturar	
posteriormente.
Nas	Escrituras	Sagradas	perpassa	a	afirmação	que	Javé	é	um	Deus	que	
se	caracteriza	por	se	importar	com	o	sofrimento	do	povo	que	clama	em	
meio	à	opressão,	como	relata	o	livro	de	Êxodo	3.7.	E	esta	se	torna	uma	
das	principais	características	distintivas	da	fé	hebraica	no	mundo	antigo.

GLOSSÁRIO
Migrantes: toda pessoa que muda seu lugar de residência para outro por um  
 tempo indeterminado.
Imigrantes: pessoas que entram em um país ou lugar estrangeiro ou diferente  
 de sua origem, com o objetivo de residir ou trabalhar.
Emigrantes: pessoa que emigra; indivíduo que se muda de seu país ou lugar de  
 origem para outro.
Povos andinos: refere-se aos povos que habitam a América Andina, constituída 
 pelos países da América do Sul atravessados pela Cordilheira dos Andes.  
 São eles: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Chile e  Venezuela.
Credo: Afirmação de fé

DINÂMICA
(convide o grupo para fazer a leitura do mesmo texto na língua espanhola)
Lectura bíblica:	Deuteronomio	26.5-9

5	Entonces	pronunciarás	ante	el	Señor	tu	Dios	la	siguiente	declaración:
‘Mis	 antepasados	 fueron	 un	 pequeño	 grupo	 de	 arameos	 errantes,	 que	
emigraron	 a	 Egipto	 y	 se	 quedaron	 a	 vivir	 allí,	 convirtiéndose	 después	
en	 una	 nación	 grande,	 poderosa	 y	 numerosa.	 6	 Pero	 los	 egipcios	 nos	
maltrataron,	 nos	 oprimieron	 y	 nos	 hicieron	 sufrir	 cruel	 esclavitud.	 7	
Entonces	pedimos	al	Señor	y	Dios	de	nuestros	padres	que	nos	ayudara,	
y	él	escuchó	nuestras	súplicas,	y	vio	la	miseria,	los	trabajos	y	la	opresión	
de	que	 éramos	 víctimas;	 8	 desplegó	 su	 gran	poder	 y,	 en	medio	de	un	
gran	 terror	 y	de	acontecimientos	extraordinarios,	nos	 sacó	de	Egipto,9	
nos	trajo	a	este	lugar	y	nos	dio	esta	tierra	donde	la	leche	y	la	miel	corren	
como	el	agua.	

Imigrantes
Escola Dominical

Edson Fasano e
Rev. Marciano do Prado

¹ Confira, por exemplo, na genealogia de Jesus, em Mateus 1, a presença de mulheres estrangeiras. (Nota do editor)
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FAZER AS SEGUINTES PERGUNTAS PARA O GRUPO
Quais foram as principais dificuldades para a leitura do texto?
Todos entenderam a mensagem que esse texto traz?
Como será que se sente alguém que vive como imigrante em outro país? 
Quais as principais dificuldades de morar longe de sua cultura, família e terra natal?

                
(Em seguida faz-se a leitura do texto em português)

TEXTO BASE
Leitura bíblica:	Deuteronômio	26.5-9	(Bíblia	Sagrada,	tradução	CNBB)

Então	declararás		diante	do	SENHOR	teu	Deus:	
‘Meu	pai	era	um	arameu	errante,	que	desceu	ao	Egito	com	um	punhado	de	
gente	e	ali	viveu	como	estrangeiro.	Mas	ele	tornou-se	povo	grande,	forte	e	
numeroso.	Então	os	egípcios	nos	maltrataram	e	oprimiram,	impondo-nos	
uma	dura	escravidão.	Clamamos	então	ao	SENHOR,	Deus	de	nossos	pais,	
e	o	SENHOR	ouviu	nossa	voz	e	viu	nossa	opressão,	nossa	fadiga	e	nossa	
angústia;	o	SENHOR	nos	tirou	do	Egito	com	mão	forte	e	braço	estendido,	no	
meio	de	grande	pavor,	com	sinais	e	prodígios,	e	nos	introduziu	neste	lugar,	
dando-nos	esta	terra,	terra	onde	corre	leite	e	mel.’

	 O	 trecho	 lido	 das	 Escrituras	 Sagradas	 é	 reconhecido	 pelos	 estudiosos	 e	
estudiosas	da	Bíblia	como	uma	espécie	de	credo	do	Êxodo	dos	hebreus.	Um	
credo	 tem	uma	grande	 importância	para	um	povo,	ou	grupo	 religioso,	pois	
fundamenta	 a	 sua	 fé	 e	 também	 sua	 identidade.	 Especialmente	nesse	 texto	
vemos	 que	 o	 povo	 hebreu	 não	 deveria	 esquecer	 as	 suas	 origens,	 ele	 fazia	
parte	de	um	grupo	de	errantes	sobre	a	terra,	e	ainda	assim	foi	acolhido	por	
Deus,	quando	foi	escravizado	pelos	poderosos	de	seu	tempo.	Essa	confissão	
constitui-se	 numa	 chave	 de	 leitura	 importante	 para	 auto-compreensão	 do	
povo	 israelita,	que	se	via	como	libertado	da	escravidão	e	opressão	por	 Javé.	
Essa	consciência	torna-se	fundamental,	pois	nela	se	construirá	a	premissa	de	
Javé	como	o	Deus	que	ouve	o	clamor	dos	oprimidos,	e	Israel	se	torna	exemplo	
do	povo	que	depende	da	força	e	cuidado	de	Javé	para	que	obtenham	êxito	nas	
suas	lutas	por	sua	libertação	(PIXLEY,	1991).
	 Essa	 situação	 de	 fuga	 se	 repete	 nos	 dias	 de	 hoje	 em	 termos	 mundiais	
vemos	a	imigração	de	diversos	povos	e	etnias,	seja	por	questões	econômicas,	
seja	buscando	refúgio	de	catástrofes	naturais	ou	mesmo	das	situações	limites	
impostas	pelas	violentas	guerras.	Ainda	notamos	que	em	virtude	de	avanços	
tecnológicos	 inúmeras	 famílias	 são	 expulsas	 do	 campo,	 quando	 isso	 não	
acontece	pelo	 conflito	entre	grandes	proprietários	de	 terra	e	 trabalhadores	
e	 trabalhadoras	 rurais.	 Multidões	 de	 pessoas	 advindas	 dos	 países	 pobres	
se	aventuram	em	direção	aos	 centros	da	 riqueza	e	do	poder,	muitas	 vezes	
arriscando	 suas	 vidas,	 em	 êxodo	 pelos	 oceanos	 e	 estradas	 do	 mundo.	 A	
teóloga	Celina	Lessa	Nazario,	afirma	que:	“No	Antigo	Testamento,	Javé	é	um	
Deus	a	caminho,	o	Deus	da	tenda	e	do	cajado,	do	livro	do	Êxodo,	o	Deus	do	
“amorreu	errante”,	como	mostra	o	chamado	credo	histórico	(Dt	26.5-10)”.

MEMÓRIAS E ORIGENS
	 Na	história	da	humanidade	os	movimentos	migratórios	não	se	constituem	
como	exceção,	mas	como	uma	permanência	histórica.	Desde	a	antiguidade	
até	os	dias	atuais	são	inúmeros	os	movimentos	populacionais	nos	quais	as	
civilizações	estiveram	envolvidas	conforme	temos	visto	nos	próprios	textos	
bíblicos.
	 O	 Brasil	 enquanto	 projeto	 de	 uma	 única	 nação	 se	 constituiu	 como	
resultado	 de	 uma	 decisão	 política	 de	 invasão,	 cujos	 objetivos	 eram	 a	
implementação	 de	 uma	 empresa	 colonizadora.	 Com	 exceção	 dos	 povos	
indígenas	que	habitavam	o	nosso	continente,	os	demais	povos	que	aqui	
chegaram	 também	 participaram	 de	movimentos	migratórios	 específicos.	

“...o SENHOR nos tirou do 
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Mesmo	 entre	 os	 povos	 indígenas,	 os	 movimentos	 migratórios	 não	 lhes	
eram	estranhos,	pois	se	deslocavam	à	procura	de	caça,	de	pesca,	de	coletas,	
enfim	situações	que	lhes	pudessem	oferecer	sobrevivência.	
Você	 se	 lembra	 de	 alguma	história	 de	 seus	 antepassados	 que	 remete	 a	
migração?	Será	que	eles	enfrentaram	dificuldades	ao	chegar	no	Brasil	ou	
na	cidade	em	que	você	mora?	Como	você	imagina	que	foram	acolhidos	e	
acolhidas?
	 Infelizmente,	 nos	 diferentes	 processos	 civilizatórios,	 o	 preconceito	
relacionado	à	pessoa	migrante	sempre	existiu.	Aqueles	e	aquelas	que	antes	
chegam,	apropriam-se	dos	espaços	e	territorialidades	e	tratam	as	pessoas	
“estrangeiras”	como	bárbaras,	pagãs,	estranhas,	excêntricas	e	tantos	outros	
adjetivos	a	elas	atribuídos.

CONSTRUTORES E CONSTRUTORAS DE UM NOVO REINO
 Um	dos	centros	da	mensagem	de	Jesus	nos	Evangelhos	é	o	anúncio	do	
Reino	de	Deus.	Compreendemos	que	os	ensinamentos	de	Jesus	tinham	o	
objetivo	de	tornar	seus	seguidores	e	seguidoras	construtores	e	construtoras	
de	 uma	 nova	 realidade.	 Na	 mensagem	 e	 ação	 de	 Jesus	 encontramos	
palavras	 e	 gestos	 de	 acolhimento	 às	mais	 diferentes	 pessoas	 e	 culturas,	
desde	o	 relato	de	seu	nascimento	 (Mt	2.11),	perpassando	seu	ministério	
(Mt	8.5-13;	Lc	7.1-10)	e	no	próprio	desfecho	de	sua	cruel	morte	(Mt	27.54;	
Mc	15.39).
	 Entre	 as	 referências	 que	 Jesus	 apresenta	 desse	 novo	 reino	 temos	 a	
afirmação	no	Evangelho	de	João	18.36,	onde,	diante	do	 interrogatório	de	
Pilatos,	o	mestre	afirma:	“Meu	reino	não	é	deste	mundo”.	Não	se	trata	de	
uma	afirmação	metafísica,	mas	da	concepção	de	que	o	reino	de	Deus	se	
organiza	a	partir	de	outros	valores,	que	não	são	os	que	levam	ao	julgamento	
injusto	e	opressor	que	o	conduz	a	morte	de	cruz.

JESUS TAMBÉM FOI MIGRANTE
		 Você	 já	 percebeu	 que,	 nos	 Evangelhos,	 Jesus	 nasce	 como	 um	
estrangeiro?	Quando	seus	pais	são	obrigados	a	se	deslocarem	por	causa	
do	recenseamento	(Lc	2.1-7);	ainda	criança	se	refugia	no	Egito	(Mt	2.13-15);	
vive	como	um	estrangeiro,	pois	viveu	na	região	da	Galiléia,	em	uma	das	suas	
periferias	 chamadas	Nazaré,	 que	Natanael,	 por	 preconceito,	 achava	 que	
nenhuma	coisa	boa	poderia	vir	de	lá	(Jo	1.43-46);	tem	muitas	experiências	
de	deslocamento	durante	o	seu	ministério,	dentre	as	quais	a	caminhada	
até	Jerusalém	que	é	relatada	mais	detalhadamente	em	Lc	9,51	a	19,28;	e	
morre	afirmando	que,	como	dissemos	acima,	seu	reino	não	é	desse	mundo	
(Jo	18.36).
	 Na	construção	do	novo	reino,	o	estrangeiro	é	incluído.	É	isso	que	vemos	
na	 diversidade	 representada	 no	 Evangelho	 de	 João,	 onde	 há	 judeus 
(1.35-51),	samaritanos	(4.1-30),	e	gregos	(12.20)	aproximando-se	em	torno	
da	mensagem	de	 Jesus.	A	mulher	samaritana	 torna-se	um	referencial	de	
quebra	 de	 paradigmas	 por	 parte	 de	 Jesus	 (João	 4.1-45).	 Os	 evangelhos	
narram	o	marcante	encontro	de	Jesus	com	a	mulher	cananéia	(Mt	15.21-28),	
com	o	homem	geraseno	que	foi	liberto	por	Jesus	(Lc	8.26-39).
	 A	igreja	nascente	de	Atos	dos	Apóstolos	continua	o	propósito	de	construir	
o	reino	de	Deus	através	de	um	novo	relacionamento	entre	os	povos,	no	qual	
a	dignidade	de	todas	as	pessoas	foi	levada	em	consideração.	Lembramos	
do	encontro	de	 Filipe	 com	o	eunuco	etíope,	 representante	da	 rainha	de	
Candace	 (At	 8.26-40);	 do	 piedoso	 centurião	 romano	 chamado	 Cornélio 
(At	 10.1-43);	 do	 encontro	 de	 Paulo	 com	 Lídia	 e	 o	 carcereiro,	 em	 Trôade	
(At	16.11-34).	O	apóstolo	Paulo	 torna-se	uma	referência	na	expansão	do	
Evangelho	para	os	mais	diversos	povos,	é	isso	que	representa	suas	inúmeras	
viagens	missionárias.	E	na	visão	do	Apocalipse	dar-se-á	o	encontro	de	todos	
os	povos	como	que	aponta	para	a	universalidade	da	fé	no	Deus	criador	e	
sustentador	de	toda	vida	(Ap	21.24;	22.2).
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CONSIDERAÇÕES
	 Um	dos	fundamentos	do	reino	de	Deus	é	visualizado	em	nossas	igrejas	
metodistas	 e	 também	 em	 outras	 confissões	 de	 fé	 que	 colocam	 a	mesa	
da	comunhão	no	centro	do	altar.	 Isso	representa	a	comunhão	com	Deus,	
onde	partilhamos	o	pão	e	o	cálice	como	memorial	da	obra	de	Cristo,	mas	
também	a	comunhão	entre	as	mais	diferentes	pessoas.	Na	 realidade	do	
reino	de	Deus	o	trono	dá	lugar	à	mesa,	onde	todas	as	pessoas,	das	mais	
diferentes	origens,	encontram	seu	lugar.
	 O	 que	 podemos	 perceber	 é	 que	 todos	 e	 todas	 somos	 estrangeiros	 e	
estrangeiras,	 peregrinos	 e	 peregrinas	 nesta	 terra.	 A	 realidade	 que	 Deus	
quer	para	o	mundo	ainda	não	chegou,	portanto	não	devemos	nos	apegar	
às	coisas	como	são	hoje.	Lembremo-nos	da	orientação	do	apóstolo	Paulo,	
em	 Romanos	 12.2,	 para	 não	 nos	 conformarmos	 com	 este	 século,	 mas	
transformá-lo	de	acordo	com	a	renovação	de	nossa	mente.	O	fundamental	
é	enxergar	no	rosto	do	outro	–	ainda	que	tenha	características	diferentes	
das	nossa,	ainda	que	sua	fala	seja	diferente	da	nossa	–	a	face	do	Cristo	vivo,	
que	nos	irmana	e	inspira	a	viver	em	amor	e	respeito	mútuo.	Em	seu	reino	
cabem	todas	as	línguas,	culturas	e	cores.

QUESTÕES
Na nossa vida pessoal e comunitária temos nos reconhecido como imigrantes ou 
desenvolvemos um sentimento e prática de posse e propriedade, ignorando nosso 
passado de “arameu errante”?
Temos ido ao encontro das pessoas estrangeiras e refugiadas, para conhecer suas 
alegrias e dramas, buscando comunhão e a construção da dignidade mútua?
Como podemos aprimorar nosso modo de pensar e agir?
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