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Senhor Deus da vida, Tu que criastes com ternura e amor  
nosso planeta, ajuda-nos a cuidar da casa comum  
com responsabilidade e estar atentos ao grito que vem da terra.
Senhor, Tu que procuras um lugar, nos motive a sermos lar  
para os que estão em fuga ou na travessia.
Senhor, Tu que estás atento ao sofrimento do teu povo, fortaleça nosso 
compromisso de acolhida aos pobres e os mais vulneráveis da sociedade.
Senhor, Tu que és compaixão, nos ensine diariamente a ouvir  
o grito dos migrantes refugiados e suas famílias.
Senhor, Tu que és dom, nos inspire na partilha do que somos e temos.
Senhor, Tu que és consolo, nos anime a acolher constantemente.
Senhor, Tu que sempre nos acompanhas, nos inspire  
a fazer caminho com o outro.
Senhor, Tu que és misericórdia, nos sensibilize para que  
tenhamos um coração misericordioso.
Senhor, Tu que foste forte na cruz, ensina-nos a servir e sermos artesãos 
da paz, da justiça e solidariedade, juntos com os migrantes e refugiados.
Tudo isso Te pedimos por intercessão de Maria Mãe dos migrantes  
e de todos os povos. Amém.

Oração para a Semana do Migrante



E D I T O R I A L

“A Igreja sem fronteiras, mãe de todos, propaga no 
mundo a cultura do acolhimento e da solidariedade, 
segundo a qual ninguém deve ser considerado inútil, 
intruso ou descartável” diz o papa Francisco.

O projeto de Deus não contempla regionalismos hu-
manos e muito menos discriminação na casa que é de 
todos. O projeto de Deus não contempla linhas imagi-
nárias. Muito pelo contrário estabelece linhas do reino 
da justiça, da paz e da fraternidade.

Toda a humanidade é peregrina, às voltas da casa, 
cujo teto é o céu da promessa feita a Abraão e toda 
a sua descendência. O novo céu e a nova terra reno-
vam todas as coisas. Faz brotar a vida, crescer o amor e 
vencer a morte. Casa comum é o espaço da liberdade 
de ir e vir, cuidando da integridade da vida plena na 
abundância dos dons e na saciedade da fome e sede 
de tantos que caminham na esperança, de mudanças 
profundas de seu estilo de vida, de consumo, no sonho 
de estruturas leves e de novas relações de comunida-
de, novas oportunidades de sustento e sobrevivência, 
necessidade de paz e de garantia de vida.

A mãe terra é quem sustenta a dinâmica da vida, 
consolida os esforços e garante a vitalidade. Ela é a 
base que tudo sustenta e alimenta. Cuidar da casa co-
mum é compreender a cada ser humano na sua reli-
giosidade, cultura, nas expressões e capacidades de re-
lacionar-se e dispor-se a construir um mundo melhor.

A Revista Peregrino resgata nesta edição a diver-
sidade de situações vivenciadas pelas populações em 

mobilidade. A casa comum é o mundo que pertence 
a todos, com desafios e vulnerabilidades próprias das 
muitas histórias que se fazem memórias, contadas e 
recontadas em experiências de hospitalidade, alegrias 
e apontadoras de sinais de esperança, característica 
de quem caminha. Os espaços da grande casa comum 
asseguram a liberdade religiosa e se chocam muitas 
vezes com as políticas que norteiam vidas, dinamizam 
estratégias e retêm sonhos. 

As conquistas nas travessias é chegar ao lugar de-
sejado. A felicidade é a recompensa de quem acredita. 
“A todos os que são chamados pelo meu nome, para 
minha glória os criei, eu os formei, eu os fiz... vejam 
que estou fazendo uma coisa nova: ela está brotando 
agora, e vocês não percebem? Abrirei um caminho no 
deserto, rios em lugar seco” (Is 43, 7.19). A casa comum 
é da responsabilidade de todos, como insiste a profe-
cia de Amós: “Quero ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24) 
para que as mudanças dos paradigmas e valores que 
orientam a sociedade de consumo transformem o rio 
poluído em água cristalina e habitado por muitos pei-
xes, a terra seca em uma terra renovada e abundante. 
Com essa transformação, as populações em mobilida-
de ou não, dancem e celebrem a esperança de que o 
projeto da Casa Comum não terá fim, mas continuará 
por gerações e gerações.

Equipe de Redação

Estimados Leitores!
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Igreja e migração
um mundo que a todos pertence

Uma das coisas que chama logo 
a atenção é que o Papa, na Encíclica 
Laudato Si, quer entrar em diálogo 
com todo mundo (católicos, cris-
tãos, crentes em geral e todas as 
pessoas), levando em conta, por-
tanto, a necessidade de sentirmo-
nos corresponsáveis, como huma-
nidade, pela “casa comum” (N. 3).

Outro aspecto importante é que 
esta Encíclica fala sobre o cuidado 
da casa comum e inclui uma eco-
logia integral, mostrando como a 
defesa da vida não se relaciona só 
com as plantas e os animais, mas 
com todas as pessoas que fazem 
parte integral deste trabalho de 
construção do bem viver (Cap. 4). 
Não podemos esquecer a metodo-
logia usada, o “ver-julgar e agir”, 
que não começa pelos princípios 
teóricos e sim pela análise da reali-
dade, dos desequilíbrios existentes 
e das suas causas.

Básicos são os nove eixos que 
atravessam o inteiro documento 
(N. 16): a relação íntima entre os 
pobres e a fragilidade do planeta, 
porque no mundo tudo está inter-
ligado. Uma forte crítica às formas 
de poder decorrentes da tecnolo-
gia, com o convite a procurar outras 
formas de entender a economia e o 
progresso. Cada criatura tem valor 
em si e por isso a ecologia tem um 
sentido profundamente humano. 

Frisa a necessidade de debates sin-
ceros e honestos, sobretudo em ní-
vel de política internacional e local; 
política que tem a maior responsa-
bilidade a este respeito. Por último, 
o documento denuncia como dele-
téria a cultura do descarte e aponta 
a necessidade de procurar um novo 
estilo de vida.

Passeando entre os capítulos, 
gostaria de chamar a atenção para 
os seguintes pontos: o primeiro 
capítulo, fazendo a análise da re-
alidade, poderia ser resumido em 
uma frase, “a economia, livre de 
todo controle, mata”. A poluição e 
as mudanças climáticas, a questão 
da falta de água, a perda da biodi-

versidade junto com a consequen-
te degradação da qualidade de vida 
humana e social são causadas, na 
maior parte das vezes, pela econo-
mia do neoliberalismo e pela fraca 
reação da política internacional. 
Talvez seja por isso que muitos cha-
mam o papa Francisco de comunis-
ta... mas ele faz uma análise bem 
clara e realista da situação. 

Não podemos esquecer a refe-
rência direta que o documento faz 
entre a situação climática gerada 
pela destruição do mundo e o tris-
te fenômeno da migração forçada: 
“É trágico o aumento de migrantes 
em fuga da miséria agravada pela 
degradação ambiental, que, não 

Sobre a LAUDATO SI
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sendo reconhecidos como refugia-
dos nas convenções internacionais 
carregam o peso de uma vida aban-
donada... verifica-se uma indife-
rença geral perante estas tragédias 
que estão acontecendo agora mes-
mo no mundo” (N. 25). 

E, com o N. 49, o documento 
nos mostra que “uma verdadeira 
abordagem ecológica, sempre se 
torna uma abordagem social... para 
ouvir tanto o clamor da terra como 
o clamor dos pobres”. Continuan-
do com a sua reflexão, o Papa nos 
lembra de que a Criação é o primei-
ro Evangelho, e que a fé, com uma 
releitura mais adequada dos textos 
bíblicos, pode nos ajudar a compre-
ender melhor a nossa responsabili-

dade de zelar por ele e de fazer um 
mundo que a todos pertence, sem 
exclusão ou privilégios (N. 83). No 
terceiro capítulo, a encíclica Lauda-
to Si esclarece a raiz humana da cri-
se e denuncia o paradigma tecno-
crático dominante que concentra o 
poder e destrói uma cultura de con-
vivência com a natureza e com os 
seres humanos, fazendo das pesso-
as objetos/máquinas para produzir 
e ser explorados no trabalho e por 
meio do consumismo. Apresenta, 
em seguida, a necessidade de uma 
ecologia integral que incorpore o 
aspecto social e cultural, chegando 
assim a uma ecologia de libertação.

Algumas linhas de ação: diálogo 
para estabelecer regras globais que 

regulem o uso da natureza; prati-
car uma política do bem comum 
e não politicagem; favorecer a or-
ganização popular para pressionar 
os órgãos públicos; acabar com o 
conceito do mercado como absolu-
to da economia, com a necessidade 
de redefinir o progresso.

Por fim, é necessário cultivar 
uma espiritualidade ecológica, sa-
bendo que precisamos uns dos 
outros, e por isso é necessário o 
“amor político”, porque este siste-
ma é insustentável e insuportável.

Pe. Luis Sartorel
 Assessor das Pastorais Sociais da 
Arquidiocese de Fortaleza/CE,
Professor e coordenador do CEBI-CE



Escolas scalabrinianas no 
cuidado com a casa comum

A Campanha da Fraternida-
de Ecumênica 2016 tem por tema 
“Casa comum, nossa responsabi-
lidade” e como lema “Quero ver o 
direito brotar como fonte e correr 
a justiça qual riacho que não seca” 
(Am 5, 24). É dever e responsabili-
dade de todos prezar pela integri-
dade e o futuro de nossa Casa Co-
mum, que é o planeta Terra. Além 
do enfoque que é o saneamento 
básico, outras ações como: evitar o 
consumismo e o desperdício de ali-
mentos são temas fundamentais a 
serem trabalhados, fomentando e 
garantindo políticas públicas e ati-
tudes responsáveis que preservem 
a integridade e o futuro do nosso 
planeta.

Entender a importância do sa-
neamento básico para o bem estar 
da população, e fazer dele um di-

reito acessível a todos, é extrema-
mente importante para compre-
ender a essência da campanha, e 
assim, idealizar maneiras de traba-
lhar com os jovens este tema cru-
cial para o bem comum. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), saneamento “é o controle 
de todos os fatores do meio físico 
do homem que exercem ou podem 
exercer efeitos nocivos sobre o bem 
estar físico, mental e social”.

Os Colégios da Rede Associa-
ção Educadora São Carlos- AESC 
(Colégio São Carlos - Caxias do Sul, 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes 
- Farroupilha e Colégio São Carlos 
- Santa Vitória do Palmar) estão 
trabalhando em projetos internos, 
a partir do tema proposto, ações 
concretas que motivem os alunos a 
refletir sobre o tratamento de es-

goto no Brasil e no mundo, acerca 
do descarte adequado do lixo, in-
centivando o consumo responsável 
dos dons da natureza, principal-
mente da água. As atividades tem 
o objetivo de tornar os nossos alu-
nos pessoas engajadas promotoras 
da sustentabilidade e uma melhor 
qualidade de vida. 

É fundamental educar as crian-
ças e os jovens, para que se preo-
cupem com os problemas coleti-
vos. No caso dos serviços de água 
tratada, coleta e tratamento dos 
esgotos, é comum observar que 
cidadãos que moram em locais 
onde existem estes serviços, não se 
atentam aos bairros que não o pos-
suem. É necessário que sejamos 
mais atentos e solidários, pois os 
impactos da falta de saneamento 
vêm para todos, especialmente as 
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doenças e a poluição. Se a cidade 
ao lado, ou o bairro próximo, não 
tiver acesso aos serviços básicos 
de saneamento, mais cedo ou mais 
tarde os impactos chegarão às lo-
calidades próximas.

Devemos considerar um enfo-
que maior nos estudos das ques-
tões ambientais para os alunos, 
desde a educação infantil, traba-
lhando de forma lúdica e dinâmica 
situações do cotidiano, alertan-
do-os para que não observem so-
mente o bairro que residem, mas a 
comunidade como um todo, prin-
cipalmente aqueles que possuem 
menores condições financeiras e 
que residem em bairros mais hu-
mildes. Assim, além de estimular a 
consciência ambiental, estaremos 
estimulando a solidariedade para 
com o próximo.

Com crianças e jovens mais in-
formados, teremos adultos mais 
atentos aos possíveis problemas 
ambientais e não seremos tão pas-
sivos às catástrofes.

Para viabilizar a Campanha da 
Fraternidade, as lideranças ecu-
mênicas, políticas e organizações 
ambientais, devem trabalhar em 
conjunto, definindo ações que de-

vem ser articuladas com o poder 
público e com outras entidades. É 
importante que as igrejas e a co-
munidade aproveitem este tempo 
para firmarem laços de comunhão 
entre si, visto que, trabalhando em 
conjunto conseguiremos melhores 
resultados, em prol da Casa Co-
mum que Deus nos ofereceu. 

Nesse contexto, formam-se os 
líderes para uma sociedade justa, 
engajada em causas nobres, volta-

da para o cuidado com o ser e com 
a natureza, estimulando a consci-
ência do jovem, para que preserve 
o planeta, contribuindo para o bem 
comum e para o futuro sustentável 
das próximas gerações.

Gustavo Gastardelli
Superintendente da Educação da AESC
Caxias do Sul/RS

w w w.sca labr in ianas .org .br



internacionales

Señales de 
esperanza en 
las migraciones

En los últimos años - y la verdad 
que comienzan a ser muchos años 
- nos acostumbramos a escuchar 
hablar de las migraciones interna-
cionales como de un problema, de 
un drama, de un éxodo forzado, de 
una emergencia humanitaria… una 
serie de apreciaciones negativas 
que fueron caracterizando el fe-
nómeno como algo malo, algo que 
sería mejor no aconteciera. Si bien 
lo negativo existe, y se le tiene que 
dar la justa importancia, la mayoría 
de los migrantes internacionales si-
guen moviéndose porque deciden 
hacerlo de su propia voluntad. De 
los 250 millones de migrantes in-
ternacionales que se calculan ha-
ber, sólo a 20 millones se les reco-
noce como víctimas de migración 
forzada. 

En verdad hay muchas personas 
- y yo entre ellas - que piensan que 
la comunidad internacional tendría 
que rever el concepto de migración 
forzada, incluyendo también a las 

condiciones económicas inaguan-
tables como causa de expatriación 
obligada. Pero, aun así, la mayoría 
de los migrantes internacionales 
no podrían ser definidos como for-
zados. Y la razón más frecuente de 
su migración no se refiere tanto al 
“presente”, sino al “futuro”; es de-
cir, la principal motivación de su 
emigrar es la falta de perspectivas 
para su realización futura - y la de 
su familia - en patria y la esperanza 
de lograr mayores oportunidades 
al exterior.

Justamente, entonces, a los 
barcos que desafían al Mediter-
ráneo repletos de migrantes se le 
dice “pateras de la esperanza”. Y 
es una esperanza que ha marcado 
la experiencia migratoria desde el 
comienzo, a la salida de una aldea 
desconocida en algún país de Áfri-
ca subsahariana. Esos migrantes 
han cruzado ríos y fronteras, han 
caminado en el desierto, donde 
muy probablemente han perdido 

compañeros y compañeras de via-
je, hasta llegar a la orilla de un mar 
que se pone como el último obstá-
culo antes de realizar su sueño. Al 
mirar la “tierra prometida” del otro 
lado no hay muro, ni cerca, ni guar-
dia, ni ola que pueda convencerlos 
a desistir.

Desde una perspectiva cristiana, 
la esperanza de los migrantes es la 
misma virtud teologal que alienta 
al Pueblo de Dios en su camino ha-
cia la “tierra prometida”, la parusía, 
el cumplimento de la promesa de 
“cielos nuevos” y “tierras nuevas”, 
allí donde todo y todos encontrarán 
su total realización y plena felici-
dad. La esperanza de los migrantes 
es así “sacramento” de la esperan-
za cristiana, porque la significa y 
la realiza. En su ciega entrega a un 
destino que sólo puede esperar, la 
aventura del migrante se vuelve la 
parábola de la vida del cristiano.

Pero hay otras “señales” de es-
peranza que unos ojos atentos 
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pueden leer en el fenómeno de la 
migración internacional. Muchas 
de las sociedad receptoras están 
envejeciendo, y no solamente a ni-
vel demográfico. Sus poblaciones 
están perdiendo el sentido mismo 
de la existencia, viviendo al día, sin 
perspectivas, sin sueños. Perdida 
en el laberinto del relativismo, la 
gente renuncia a los ideales, se cier-
ra en si misma e termina suicidán-
dose. Con su carga de expectativas 
e ilusiones, los migrantes pueden 
ayudar a reavivar entre los desa-
lentados la esperanza de construir 
algo nuevo, distinto y mejor para 
el futuro. En una sociedad cada día 
más indiferente, con su riqueza de 
humanidad y relaciones persona-
les, los migrantes pueden contri-
buir a recuperar la importancia de 
la relacionalidad y del encuentro 
con el otro.

El mundo se ha globalizado, 

los datos y las cosas se mueven 
sin fronteras, pero la gente no. Al 
contrario, muchos países cierran 
sus puertas y levantan muros por 
el miedo de tener que compartir 
con “desconocidos aprovechado-
res” el bienestar logrado en años 
de mucho esfuerzo. Todos sabe-
mos que esto no va a detener los 
flujos migratorios, que siempre 
han caracterizado la historia de la 
humanidad y han marcado el ama-
necer de las grandes civilizaciones. 
Serán una vez más los migrantes - y 
hasta los irregulares - los agentes 
de transformación enriquecedora 
y positiva de las sociedades que 
porfiadamente se obstinan a negar 
la realidad multicultural del mundo 
del tercer milenio.

En los países más desarrollados, 
metas de muchos migrantes, a me-
nudo la Iglesia católica presenta 
claros síntomas de esclerosis: está 

vieja, cansada, obtusa y resignada. 
Y mientras los templos se van va-
ciando y los jóvenes abandonan la 
fe, los sacerdotes envejecen con 
sus feligreses defendiendo las tra-
diciones locales casi fueran dog-
mas. Los migrantes católicos, con 
sus expresiones religiosas coloridas 
y entusiastas, pueden contribuir 
a renovar y rejuvenecer esas co-
munidades, ayudándolas al mismo 
tiempo a realizar su dimensión ca-
tólica, o sea su universalidad. Por 
otro lado, la llegada de migrantes 
que aún no han conocido a Jesu-
cristo representa una maravillosa 
oportunidad para que esas mismas 
comunidades realicen su compro-
miso misionero ad gentes sin tener 
que moverse de su casa.

Pe. Fabio Baggio, cs
Doutor em história da Igreja 
 Presidente do Scalabrini International 
Migration Institute (SIMI), em Roma/Itália
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Liberdade religiosa e 
direito humano de migrar:

Muito além da lei!
Em nome de qual Deus vivo e 

verdadeiro se pode fazer guerras 
que ceifam vidas humanas inocen-
tes? A crise humanitária causada 
pela guerra civil síria que já expul-
sou cerca de dois milhões de pes-
soas de sua pátria é abominável a 
todas as pessoas de boa vontade. 
Deus que é sempre misericordioso 
escolhe a vida e vida em abundân-
cia. Na Igreja ninguém é estran-
geiro. Jesus veio para restaurar o 
espírito da lei. Ele não era contrá-
rio à lei, como nos é ensinado em 
Mateus 5,17: “Não pensem que 
vim abolir a Lei ou os Profetas. 
Não vim abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento”. Ora, dar-lhes ple-
no cumprimento é, sobretudo, o 
fato de que o próprio Jesus é o es-
pírito da nova Lei. Nele se cumpre 
toda a lei. Ele é a escolha proposta 
por Moisés ao seu povo: “Esco-
lhe, pois, a vida”. E a vida é Jesus, 
como nos apresenta o Evangelho 
segundo João em 14,6a: “Diz-lhe 
Jesus: ‘Eu sou o Caminho, a Ver-
dade e a Vida’”. A cultura da vida 
e o refuto à cultura da morte está 
dentro da liberdade humana. Esta 
contempla a liberdade de migrar 
e o direito de ser acolhida em ou-
tra pátria. É sinal de vida. A morte 
está no preconceito, na xenofobia 
e na exclusão. 

O Concílio Vaticano II já con-

denava como infame tudo o que 
se opõe à vida, tudo o que viola 
a integridade da pessoa humana. 
A Encíclica Evangelium Vitae, de 
João Paulo II, defende em primeiro 
lugar a vida da pessoa humana. A 
trinta anos da realização do Con-
cílio Vaticano II, constatou-se que, 
a mentalidade individualista e uti-
litarista junto ao desenvolvimento 
da ciência e da técnica tornou-se 
uma ameaça à vida humana e a 
toda a criação. O Documento de 
Aparecida do ano de 2007 diz que 
somos chamados a escolher entre 
caminhos que conduzem à vida ou 
caminhos que conduzem à morte, 
“amar e ser amado” onde o próprio 
Deus é quem anuncia, pela boca 
de Moisés, o caminho da felicidade 
e da vida ou a “cultura da vida” e 
não a “cultura da morte”. Esta é a 
proposta de Deus: “Escolhe, pois, a 
vida e viverás” (cf. Dt 30,15-20).

No livro do Gênesis, o homem 
é colocado no vértice da atividade 
criadora de Deus, tendo o primado 
sobre as coisas, que são entregues 
à sua responsabilidade, devendo 
usá-las com sabedoria. A caridade 
é uma postura evangélica de aco-
lhida e de discernimento diante 
das ameaças da vida. É em Deus 
que a vida humana encontra seu 
verdadeiro sentido. É Ele o doador 
da vida, através de seu Espírito.
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Os Direitos Humanos existem in-
dependentes de religião, raça, sexo, 
nacionalidade, cultura. Eles nasce-
ram em um contexto de ameaça à 
vida digna de tantos povos. A ação 
libertadora de Deus também nasceu 
em contextos de migrações, de po-
breza e de sofrimentos. Assim nos 
diz o livro do Êxodo: Vi a opressão do 
meu povo no Egito, ouvi suas queixas 
contra os opressores, prestei atenção 
a seus sofrimentos. E desci para livrá-
-los dos egípcios, para tirá-los desta 
terra e leva-los a uma terra fértil e 
espaçosa (Êx 3,7-8). Da mesma forma 
os direitos fundamentais da pessoa 
humana eram e continuam sendo 
aviltados. Em síntese, os Direitos Hu-
manos existem para assistir a pessoa 
humana vulnerável. E quem mais vul-
nerável que as pessoas que migram, 
continuando uma história milenar e 

sem perspectiva de acabar? Já, Eurí-
pides (431 a.C.) dizia: “não há maior 
dor no mundo que a perda de sua 
terra natal”. O sentimento humano 
de desenraizamento, a dor da parti-
da e o amor à terra de origem são os 
mesmos, não importa o tempo em 
que se sucedem.

Como ser fiel aos ensinamentos 
de uma religião e respeitar os Direi-
tos Humanos num mundo onde a 
vida dos migrantes não é respeita-
da? É pensando a partir de realida-
des específicas e ao mesmo tempo 
amplas e diversas, tendo ao centro 
a pessoa humana criada à imagem 
e semelhança de Deus, que religião 
e Direitos Humanos são insepará-
veis e devem fazer parte da refle-
xão social e religiosa e da práxis li-
bertadora de todos os povos. 

O fenômeno migratório não é, 

porém um acontecimento transitó-
rio. É um fenômeno estrutural que 
diz respeito à nova ordem econômi-
ca mundial e tende a aumentar de-
vido à diferença gritante e cada vez 
maior entre os países ricos e os pa-
íses pobres e os conflitos registra-
dos nos diversos territórios. O que 
mudar em se tratando de práticas 
humanitárias, religiosas, sociais e 
eclesiais, de políticas internacionais 
das migrações e da integração dos 
povos? Os desastrosos números da 
migração, que parecem frios, cal-
culistas e mudos, escondem rostos 
sofridos e dolorosamente margina-
lizados de pessoas vulneráveis.

Os movimentos de milhões 
de pessoas ao redor de todo o 
planeta faz com que se encon-
trem reunidos no mesmo tem-
po e lugar cristãos e não cristãos. 
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Neste espaço é partilhada a vida, o 
trabalho, as angústias, a cultura, os 
valores, as necessidades. O que se 
nota é que os apelos vêm de pesso-
as para pessoas entre iguais, antes 
de igrejas com igrejas. O migrante 
tem suas diferenças. Isso faz des-
pertar a alteridade. É o outro, “o 
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outro pode viver sem mim, mas eu 
não posso existir sem o outro”. 

A história da humanidade se 
construiu e continua a se construir 
através das migrações. Os mosai-
cos das culturas, das raças, dos 
idiomas, das tradições religiosas 
e sociais compõem na atualidade 

a grande família humana, dando 
coloridos, ritmos e melodias que 
harmonizam a integração entre os 
povos de todos os continentes.

Ir. Marileda Baggio, mscs
Doutora em Teologia Sistemática 
Caxias do Sul/RS
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La migración y el desarrollo de 
la historia de la humanidad son dos 
procesos que están estrechamen-
te relacionados, razón por la cual 
debe entenderse, no como una se-
rie de factores que se originan de 
forma aislada, sino más bien dentro 
de una dinámica de un conjunto de 
procesos interrelacionados entre sí, 
partiendo del hecho de que el suje-
to dentro de estos procesos es el ser 
humano con toda su realidad inte-
gral. Es dentro de esta perspectiva 
biopsicosocial que se ha buscado a 
comprender y visibilizar las condi-
ciones de vulnerabilidad que expe-
rimentan las mujeres migrantes hai-
tianas y dominicanas en Costa Rica 
en la educación y la salud, condicio-
nes que vienen a ser fruto de una in-
teracción y combinación de un con-
junto de múltiples factores políticos, 
económicos, sociales, culturales, 
ideológicos, familiares basados en 
un sistema económico globalizado, 
producido tanto en sus respectivos 
países de origen como de destino, lo 
cual provoca mayor inequidad y de-
sigualdad para las mujeres, así como 
la exclusión, la violencia, la invisibili-
dad, la perpetuación de la pobreza, 
entre otros, pero así como sus ca-
racterísticas personales psicológicos 
tales como: sus creencias, sus moti-
vaciones personales. 

Desde luego sus vidas van gene-
rándose en esta dinámica continua 
de interacción de estos múltiples 
factores externos e internos, que no 
son entidades separadas, sino que 

La vulnerabilidad de las mujeres migrantes:

Un análisis en clave biopsicosocial
interactúan entre sí y repercuten de 
diversas maneras en la calidad de 
vida de ellas como por ejemplo: la 
falta de oportunidades laborales de-
bido a su baja escolaridad o el anal-
fabetismo, la discriminación, la xe-
nofobia, la indocumentación, pero 
también la inseguridad económica, 
la falta de acceso al sistema sanitario 
por la carencia de seguro de salud, lo 
que incide en el manejo de la enfer-
medad mediante la automedicación, 
el hacinamiento, los sentimientos de 
soledad, los sentimientos de impo-
tencia, de frustración, de agobio, de 
baja autoestima, de estrés, de de-
presión y en algunos momentos la 
falta de ganas de seguir luchando: 

en este callejón sin salida, expresan-
do una de las dominicanas. 

Pero si bien las mujeres migrantes 
haitianas y dominicanas experimen-
tan condiciones de vulnerabilidad 
en estas dos áreas que representan 
dos pilares fundamentales para el 
desarrollo y son determinantes para 
vivir una mejor calidad de vida, pero 
no obstante todo, la gran mayoría 
de ellas logran afrontar con creati-
vidad los múltiples obstáculos con 
Resiliencia originados en el proceso 
migratorio.

Hna. Josie Desamours, mscs
 Coordinadora de la Pastoral de la 
Movilidad Humana de San José/Costa Rica
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Nasci em Maputo, capital de Mo-
çambique, país situado na região 
oriental e austral do continente afri-
cano e banhado pelo oceano índico 
a leste. Apesar de morar na cidade, 
parte da minha infância foi marcada 
pelas dificuldades que o país enfren-
tava: uma guerra civil prolongada, 
secas constantes e um regime de go-
verno de partido único de orientação 
marxista-leninista, realidade seme-
lhante à de muitas outras crianças 
africanas. 

Mesmo de um ambiente socioe-
conômico difícil, caracterizado pela 
precariedade da vida, ameaças de 
retorno à guerra difícil, concluí o en-
sino médio e superior em instituições 
públicas moçambicanas. Assim, em 
2009, meses após terminar minha 
graduação em sociologia, candida-
tei-me a uma bolsa para estudos 
de mestrado no Brasil, tentando 
dar continuidade à minha formação 
acadêmica. Minha candidatura foi 
aprovada e fui aceito em duas uni-
versidades brasileiras: a Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e a Universi-
dade Estadual de São Paulo (Unesp). 
Optei pela UFC por conta da cordiali-
dade no contato com a coordenação 
da sociologia. 

Nessa época, já possuía algum 
conhecimento acerca do Brasil, ad-
quirido das telenovelas, telejornais 
e programas policiais e de revistas 
científicas e traduções brasileiras de 
livros de sociologia. Assim, em 2010, 
viajei de Maputo para a cidade de 
Fortaleza com enormes expectativas 
em relação ao Brasil, devido ao maior 
nível de desenvolvimento econômico 
e tecnológico, alimentando esperan-

Memórias de um 
estudante-imigrante

ças de facilidade de inserção por con-
ta da língua portuguesa e de culturas 
em comum, trazidas pelos africanos 
que aqui foram escravizados. 

Chegado ao Brasil, ainda no aero-
porto, descobri-me imigrante pelos 
olhares dos policiais à paisana e dos 
próprios transeuntes que, pareciam 
não estar habituados a ver negros 
de terno e gravata. Em Moçambique, 
apesar das dificuldades e da precarie-
dade de vida causada pelo partido que 
governa o país há mais de 40 anos, eu 
era cidadão, tinha nome, bilhete de 
identidade, etnia, e era tratado igual 
aos outros nos serviços públicos. 

Em Fortaleza descobri-me negro, 
imigrante, africano e só tinha o pro-
tocolo da Polícia Federal, papel que 
não é aceito em lugar nenhum! Foi 
nestes percursos pela cidade de For-
taleza que, pela primeira vez na vida, 
percebi que era negro e o quanto era 
julgado pela cor da minha pele! 

restaurantes, bares, universidade pú-
blica, imobiliárias. Nas ruas e mesmo 
nos ônibus lotados, sinto os olhares 
desconfiados com a minha presença! 
Com esforço de negro - que, tem de 
se esforçar quatro vezes mais do que 
os outros, para ter a mesma opor-
tunidade - terminei o mestrado. Em 
dois anos na diáspora, adquiri outros 
conhecimentos, outras formas de vi-
ver a vida, aprendi novos códigos e 
desaprendi a viver em Maputo.

Com receios de voltar e recome-
çar a vida em um país africano instá-
vel, ameaçado pela guerra e pelas ar-
timanhas do Estado-partido que, em 
um ano, investiu mais de 5.000% em 
armamento pesado, e somente em-
pregou 10% do orçamento na educa-
ção, saúde e agricultura, que, tradi-
cionalmente, favorece seus membros 
no mercado do emprego, decidi ficar 
e tentar o Doutorado e a vida no Bra-
sil. Em 2013 fui aprovado no Douto-
rado. Nesses trajetos viajei e conheci 
outros municípios, cidades e Estados 
brasileiros. Continuo nesta diáspora 
até hoje, na qual, ainda não encontrei 
meu lugar e não sei mais quem sou: 
moçambicano, brasileiro? Quanto a 
Moçambique, a guerra retornou e 
não tem data de cessar-fogo!

Ercílio Langa 
Imigrante moçambicano
 Doutorando em sociologia pela 
Universidade Federal do Ceará 
Fortaleza/CE

DEIXEI DE CONTAR OS EPISÓDIOS 
TRISTES DE PRECONCEITO E 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL PELOS 
QUAIS PASSEI: CHAMADO DE 

LADRÃO, ESTUPRADOR, TARADO 
SIMPLESMENTE PORQUE OUSEI 
SENTAR-ME EM LUGARES QUE 

NÃO SABIA QUE “NEGROS” NÃO 
DEVERIAM FREQUENTAR.

Há seis anos morando em Fortale-
za, deixei de contar os episódios tris-
tes de preconceito e discriminação 
racial pelos quais passei: chamado de 
ladrão, estuprador, tarado simples-
mente porque ousei sentar-me em 
lugares que não sabia que “negros” 
não deveriam frequentar: bancos, 
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Abdi Hagi Mohamed é migrante e nas-
ceu na Somália em 1959. Migrou para 
Roma, Itália, em 1991. Ele foi entrevis-
tado, a pedido da revista Peregrino, 
pelo missionário redentorista, padre 
José Carlos Linhares Pontes Júnior, 
CSsR, mestrando em Direito Canônico, 
que reside naquele país. Na entrevis-
ta, o migrante fala sobre sua integra-
ção no país de acolhida, da conquista 
da cidadania italiana e como vê a atual 
crise migratória na Europa. 
Por que veio morar em Roma?
Abdi - Tive que sair do meu país por 
conta da Guerra Civil em 1991. Mui-
tos jovens buscaram refúgio em ou-
tros lugares do mundo. Vim para 
Roma porque já falava italiano, pois 
o meu país foi colônia da Itália. Ao 
chegar, precisei aprender apenas os 
provérbios. 
Como foi sua chegada?
Abdi - Foi muito difícil. Tinha a sensa-
ção de ser tratado como se eu fosse um 
invasor. Eu tinha religião, cultura e cor 
de pele diferente, por isso não fui aco-
lhido. Sentia que os romanos tinham 
medo de mim, eu batia nas portas, 
mas ninguém abria. A única vantagem 
era que eu dominava a língua, por isso 

comecei a ler jornais e a buscar em-
prego. A rotina do migrante que chega 
sem ter casa, dinheiro nem trabalho 
é: se alimentar pela Cáritas da Igreja 
Católica ou em outro grupo que dá 
alimento; passar o dia andando pelas 
praças e à noite encontrar um abrigo 
para dormir. Nesse tempo buscam um 
trabalho, mas, na maioria das vezes, 
as opções que surgem não são lícitas. 
Infelizmente, muitos são usados para 
vender drogas, até hoje, quando saio 
à noite de casa, algumas pessoas me 
perguntam qual droga que vendo: ha-
xixe, cocaína, marijuana? Eu respondo 
que não vendo drogas.
Como foi a mudança de nome?
Abdi - Quando cheguei me deram 
o nome de Alessandro, que é típico 
italiano, mas escolhi simplificar por 
Alex. Aqui todos me conhecem ape-
nas como Alex e não pelo meu nome 
de família.
Passado o primeiro momento, 
como se deu sua integração?
Abdi - Tentei conhecer as pessoas e a 
cultura para me integrar, pois eu que-
ria viver aqui. Na verdade, eu vim de-
cidido a morar o resto da minha vida 
aqui. Como eu tinha essa clareza bus-

quei entrar na cultura. Fiz essa esco-
lha e sou muito feliz. Fico triste quan-
do vejo que alguns vêm morar aqui 
como se estivessem de férias, ou seja, 
constroem um pequeno mundo den-
tro do país onde estão vivendo. Isso é 
um problema, pois quando um grupo 
de imigrantes se fecha na sua cultura 
e só conversam entre si, só buscam se 
alimentar do tipo de comida do seu 
país e não aprendem a língua, com 
certeza não serão integrados, pois 
querem transportar o seu país para 
dentro de outra realidade. Acredito 
que devemos manter nossas raízes, 
mas não podemos nos fechar em 
nossos mundos. Somos nós que che-
gamos e devemos nos integrar na re-
alidade que nos inserimos. Da mesma 
forma, é importante que a população 
local esteja aberta para o encontro 
com o imigrante. Dessa relação nasce 
uma verdadeira riqueza cultural.

Como fez para achar trabalho 
quando chegou? 
Abdi - Quando eu cheguei, dividia um 
apartamento com outros migrantes, 
um deles era colombiano e traba-
lhava na portaria de uma faculdade 
católica. Lá surgiu uma vaga para 
porteiro e ele me indicou. Na entre-
vista de emprego, eu disse ao padre 
que era mulçumano e que tinha feito 
todos os meus estudos numa escola 
franciscana. O padre não me discri-
minou, pelo contrário, me contratou e 
comecei a trabalhar. Foi meu primei-
ro emprego aqui em Roma. Hoje fui 
promovido e trabalho na parte finan-
ceira da faculdade.

Já sofreu algum tipo de 
discriminação?
Abdi - Sim. Muitas vezes por conta da 
cor da pele. Uma vez estava no metrô 
e escutava as pessoas falando: tenha 
cuidado com a bolsa. Ele é um ladrão. 
Eu voltava para casa chateado. No iní-
cio, o maior preconceito foi o racismo. 
Quando cheguei aqui, há mais de vinte 

A história do migrante Abdi 
desafios, conquistas
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anos, não tive problema por ser mulçu-
mano. Porém, após os atentados em 
Paris sofro preconceito por conta da 
religião. Eu fiquei triste com os atenta-
dos, pois nenhum motivo explica o as-
sassinato. A vida é dada pelo Senhor e 
somente ele que a toma de volta, nós 
não temos nenhum poder para tirar a 
vida de uma pessoa, somente o criador.

Como você vê a atual crise 
migratória na Europa?
Abdi - Antes os migrantes vinham 
aqui para trabalhar, juntar dinheiro e 
ajudar sua família. Agora, é diverso, 
são famílias inteiras que saem do seu 
país com medo da morte. Todos os 
dias matam mulçumanos, não se fala 
muito, mas esse é o motivo pelo qual 
famílias inteiras estão escapando da 
Síria. Antes vinham só homens jovens 
em busca de trabalho. Recordo-me 
que meus pais venderam os animais 
que tinham para comprar minha pas-
sagem. Quando comecei a trabalhar, 
me mantinha com metade do meu sa-
lário e a outra metade enviava para 
meus pais. Essa era a imigração em 
busca de melhorar a própria vida. 
O que vemos no atual momento é a 
imigração para fugir da fome, para 
escapar da morte. São famílias intei-
ras, inclusive com crianças pequenas, 
que migram para salvar a própria 
vida. Essas famílias tem uma boa es-
trutura de vida em seu país, mas vêm 
porque buscam uma forma de sobre-
viver. Possuíam casa, trabalho, estu-
do, mas sabem que se permanecerem 
irão acabar morrendo. A dor maior é 
se sentir expulso de sua própria ter-
ra. Não existe lugar no mundo melhor 
que aquele que você nasceu e cons-
truiu sua história de vida. Por isso, a 
migração forçada é uma afronta à 
dignidade das pessoas. 

Quem está no centro desse 
conflito?
Abdi - De um lado está o governo, do 
outro, estão os rebeldes e no centro, 

o povo. O governo e os rebeldes têm 
um exército bem armado, o povo não 
tem segurança. Por isso, tantas famí-
lias entram nos barcos se arriscando 
morrer afogadas. Escolhem esse ca-
minho dramático, porque sabem que 
ficar no centro do conflito, certamen-
te, é ir ao encontro da morte. Por isso 
se arriscam. 

Depois de 20 anos, como você 
poderia descrever sua vida antes e 
depois da migração? 
Abdi - Tem uma bela diferença. Quan-
do cheguei vivenciei muitos conflitos 
e confrontos por conta das diferen-
ças e do preconceito. Agora tenho 
trabalho, casa e uma estrutura social 
como a dos outros italianos, porém 
sofro mais preconceito que quando 
cheguei. O motivo é que somos mui-
tos migrantes e se um faz uma coisa 
errada, acham que todos os migran-
tes são ruins. Mas na verdade, aquele 
que fez maldade, pode ser que já fa-
zia em seu país, ou seja, não faz coi-
sas erradas porque é migrante. Agora 
não fazem mais distinção. Migrante 
é migrante e basta. As pessoas estão 
com medo do migrante, a sensação é 
de insegurança. 

Qual a relação com sua família 
agora?
Abdi - Minha mãe faleceu há três 
anos e meu pai mora na Somália. Te-
nho onze irmãos e cada um mora num 
país diferente: Canadá, Holanda, In-
glaterra, México... todos escapamos 
da guerra e hoje estamos dispersos 
no mundo. Mantenho contato com 
meus irmãos e com meu pai, mas já 
faz vinte anos que não vou à Somália 
e que não vejo meu pai. Já o chamei 
para vir morar comigo, mas ele disse 
que já está velho (95 anos) e que nin-
guém vai matá-lo e por isso vai ficar 
lá. Estou tranquilo porque meu pai 
vive com meus tios e primos, todos na 
mesma casa. Nas minhas férias viajo 
para a casa dos meus irmãos.

Você possui cidadania italiana?
Abdi - Sim. Há dois anos. Antes se 
perdia a própria cidadania para ad-
quirir a cidadania italiana. Eu não 
queria perder a minha cidadania da 
Somália, pois essa é minha identida-
de. Aguardei que mudassem a lei e 
agora tenho duas cidadanias e, com 
isso, dois passaportes: da Somália e 
da Itália. Recordo o dia em que fui 
receber a cidadania italiana, encon-
trei outros migrantes que não fala-
vam italiano, mas que receberam a 
cidadania porque se casaram com 
alguma italiana ou porque estão 
aqui há muitos anos. Penso que isso 
não é uma coisa boa, é como se eu 
tivesse um passaporte brasileiro sem 
saber falar nem português. Por isso, 
reafirmo que devemos nos integrar. 
Com o passaporte italiano não te-
nho problemas com o visto, já que 
existem vários tratados com vários 
países; mas, com o passaporte da 
Somália, devo requerer visto. Recor-
do que uma vez queria ir ao Brasil, 
mas ainda não tinha o passaporte 
Italiano, e resolvi dar entrada no vis-
to. Deram-me uma ficha com mui-
tas perguntas para preencher e com 
tantas declarações que resolvi não 
ir. No ano seguinte, quando recebi 
a cidadania italiana resolvi ir e não 
tive nenhum problema, nem precisei 
tirar visto. Enfim, acredito na cultura 
do acolhimento. Essa deve ser feita 
por aqueles que chegam e que de-
vem manter suas raízes, mas se abrir 
para conhecer a realidade do país 
onde está se inserindo; e, por aqueles 
que são cidadãos daquele país, para 
que se permitam conhecer pessoas 
diferentes sem medo nem discrimi-
nação. Somente com essa interação 
vamos superar as barreiras do medo, 
do ódio e do preconceito.

 Pe. José Carlos Linhares Pontes Júnior, 
CSsR
Mestrando em Direito Canônico 
Roma/Itália

16 | PEREGRINO | 2016



w w w.sca labr in ianas .org .brw w w.sca labr in ianas .org .br

Migrações e políticas migratórias
Nos últimos anos, numerosos 

países mostraram acentuado inte-
resse e preocupação em gerenciar 
o fenômeno migratório. Os des-
locamentos humanos transfron-
teiriços, outrora bastante livres, 
começaram a ser objeto de rígida 
regulamentação e fiscalização me-
diante as assim chamadas políticas 
migratórias, que, geralmente, ver-
tem sobre duas questões: por um 
lado, o gerenciamento da admissão 
de estrangeiros no país (as políticas 
de admissão ou políticas de imigra-
ção); por outro, a regulamentação 
de deveres e direitos dos imigran-

tes já residentes no território, as 
políticas de integração e obtenção 
da naturalização (as políticas de in-
tegração e naturalização).

É importante realçar, em primei-
ro lugar, que o poder discricioná-
rio dos Estados sobre as políticas 
migratórias não é absoluto: após 
a Segunda Guerra Mundial foram 
elaborados vários instrumentos de 
proteção internacional em relação 
a refugiados, solicitantes de asilo 
e trabalhadores migrantes. Esses 
instrumentos jurídicos, desde que 
assinados e ratificados, acabam li-
mitando o poder discricionário do 

Estado sobre esses assuntos.
Em termos gerais, na atualidade, 

as políticas migratórias possuem 
diferentes abordagens, dependen-
do dos contextos socioculturais e 
históricos em que são elaboradas. 

O viés econômico é um dos fo-
cos prioritários: as migrações po-
dem representar uma válvula de 
escape, gerar remessas, atrair in-
vestidores e trabalhadores quali-
ficados ou mão de obra flexível e 
barata. Este viés, não raramente, 
esconde uma abordagem instru-
mental ou utilitarista do fenômeno 
migratório, na medida em que os 
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Estados tendem a acolher apenas 
aqueles migrantes que podem tra-
zer algum tipo de benefício econô-
mico para o país.

O viés da segurança nacional 
perdeu fôlego após o fim dos re-
gimes militares. No entanto, o es-
petro do terrorismo revigorou esse 
enfoque securitário que na atuali-
dade norteia as políticas migrató-
rias de numerosos países do mundo 
ocidental. De forma paradoxal, as 
políticas de securitização tendem a 
legitimar a violação dos direitos dos 
migrantes em nome da defesa dos 
direitos humanos. No Brasil, onde 
não há sérios problemas de terro-
rismo, ainda vigora a anacrônica Lei 
6.815 de 1980, focada na defesa da 
segurança e da soberania nacional.

O viés político/eleitoral tem, 
sem dúvida, um papel importante. 
As políticas migratórias, por vezes, 
são utilizadas como instrumentos 
para gerenciar conflitos no âmbito 
das relações internacionais. Além 
disso, diante da crescente xenofo-
bia, em numerosos países, as clas-
ses políticas tendem a abordar o fe-
nômeno migratório com o objetivo 
de agradar o eleitorado. Em outros 

casos, como no Brasil, essa mesma 
abordagem se manifesta no “de-
sinteresse” em legislar ou elaborar 
políticas públicas sobre questões 
que não garantem um retorno ime-
diato em termos eleitorais.

O viés cultural é bastante in-
fluente, sobretudo nos países em 
que a imigração é interpretada 
como um perigo para a “identida-
de nacional”, cultural ou religiosa. 
Os numerosos debates sobre a in-
tegração dos migrantes, o suposto 
fracasso do multiculturalismo ou 
a convivência entre membros de 
religiões diferentes atestam a com-
plexidade do tema. No Brasil, se no 
passado o “branqueamento” orien-
tou escolhas de políticas imigrató-
rias, na atualidade a prioridade está 
na integração das comunidades 
sul-americanas e dos assim chama-
dos “novos imigrantes” (haitianos, 
senegaleses, bengalis, sírios, entre 
outros).

Finalmente, na ótica do Ensino 
Social da Igreja, as políticas mi-
gratórias deveriam ser norteadas 
principalmente pelo viés dos di-
reitos humanos: todo ser humano, 
enquanto pertencente à “família 

humana”, deve ter seus direitos 
fundamentais respeitados e pro-
movidos, independentemente de 
sua nacionalidade, sexo, classe so-
cial, religião ou grupo étnico. Como 
sublinhou profeticamente Papa 
Francisco, em 2015, com relação 
ao povo Rohingya, a não acolhida 
constitui “uma guerra; isto se cha-
ma violência, chama-se matar!” 
(Discurso aos Jovens do Movimen-
to Eucarístico Juvenil, 07.08.2015)

Almeja-se que, nos próximos 
anos, as legislações e as políticas 
migratórias, no mundo inteiro, 
priorizem o enfoque dos direitos 
humanos, pois não há verdadeiro 
desenvolvimento humano, coesão 
e bem estar social sem o respeito 
da dignidade de cada ser humano. 
Como diz o antropólogo francês 
Marc Augé, “negar a humanidade 
de algumas pessoas significa matá-
-la em todos”.

Roberto Marinucci 
 Pesquisador do Centro Scalabriniano 
de Estudos Migratórios (CSEM) 
Diretor da Revista REMHU 
Brasília/DF

18 | PEREGRINO | 2016



w w w.sca labr in ianas .org .br

O cristianismo marca a supera-
ção de todo fechamento e hosti-
lidade no seio da família humana 
porque Jesus abateu o muro que 
dividia os vários povos e os unificou 
entre eles (Ef 2,41), fazendo-os par-
te do único povo de Deus (Cl 3,11). 
Caem as barreiras geográficas e os 
apóstolos deixam Jerusalém e se 
dirigem em todas as direções “até 
as extremidades da terra” (At 1, 8; 
9,43; 10, 6.9-10) e a divisão entre 
puro e impuro deve cessar, declara 

Hospitalidade e acolhida nas
comunidades cristãs primitivas

o anjo do Senhor (At 10,15). O prin-
cípio estava estabelecido e a Igreja 
tornava-se uma comunidade aber-
ta a todos, judeus e pagãos (At 10, 
23-29), uma casa hospitaleira. 

Testemunha da acolhida recebi-
da nas primeiras comunidades cris-
tãs, Paulo percorre a Síria, Chipre, 
a Ásia Menor, a Grécia, sustentan-
do-se com os recursos do seu tra-
balho, mas também com a acolhida 
de seus conacionais e mais tarde 
dos neobatizados. Em Filipos aceita 

hospitalidade na casa de Lídia (At 
16,25), a qual se tornou colabora-
dora na difusão do Evangelho; em 
Corinto encontrou hospitalidade na 
casa de Áquila e Priscila e com eles 
trabalha na fabricação de tendas 
(At 18, 2-3); em Éfeso permaneceu 
por longo tempo, sinal que goza-
va de boa hospitalidade. Quando 
Paulo fala de acolhida hospitalei-
ra, expressa em síntese uma dupla 
atitude, de abertura, de ânimo e 
de disponibilidade operativa. Essa 
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acolhida é uma postura que se fun-
damenta na abertura e na disponi-
bilidade a Cristo, como expressão 
de fé e simultaneamente se quali-
fica como manifestação do ágape. 
Paulo exalta as atitudes de hospita-
lidade como prova do amor cristão, 
porque nesse se realiza o ágape 
(Rm 12,9) e a atenção fraterna (Rm 
12,10; 1 Ts 4,9) e exorta: “acolhei-
vos” (Rm 15,7) e sejam atentos à 
hospitalidade (Rm 12, 10-20).

Nas Cartas Pastorais o amor 
pelo estrangeiro (philoxenia) é re-
comendado em particular aos res-
ponsáveis pelas comunidades cris-
tãs, como um dever de seu ofício 
(1 Tm 3,2; 5,10; Tt 1,8). A philoxe-
nia não é a boa acolhida de fazer 
aos que participam da assembleia, 
mas a hospitalidade a praticar na 
própria casa aos irmãos provenien-
tes de fora: acolhê-los bem é uma 
obrigação religiosa. Nas Cartas 
Católicas a hospitalidade se torna 

um dever de todos os membros da 
comunidade (Hb 13, 1-2; 1 Pd 4, 9; 
3 Jo v.8) e o exercício da acolhida 
é um aspecto do ágape, amor gra-
tuito e generoso como aquele de 
uma mãe. A acolhida cristã não 
compreende somente as necessi-
dades materiais, mas supera toda 
divergência entre os irmãos, que 
poderiam isolá-los ou excluí-los e 
nesse sentido Filemon é exortado 
por Paulo a acolher o escravo fugi-
tivo, não como um réu a punir, mas 
como um irmão amado (Fm v.16). 
E muito singular é o testemunho 
encontrado na carta aos Hebreus 
(13,1-2): “Não vos esqueçais da hos-
pitalidade, porque graças a ela al-
guns, sem saber, acolheram anjos”.
Essa acolhida dos cristãos foi uma 
realidade que tornou acreditável a 
mensagem cristã no mundo pagão. 

A constatação de uma experi-
ência acolhedora e hospitaleira nas 
primeiras comunidades cristãs per-

mite afirmar que a hospitalidade é o 
fruto mais precioso de um coração 
acolhedor, o reflexo prático e ve-
rificável de uma abertura interior, 
que está subjacente e que motiva 
uma disponibilidade generosa. Na 
perspectiva cristã, quando a hospi-
talidade provém da acolhida, essa 
não é só prestação de um serviço 
social-humanitário, mas ultrapassa 
a natureza filantrópica, para fazer-
se autêntica expressão do ágape 
evangélico. A Igreja primitiva por 
esta sua práxis se impôs diante de 
seus contemporâneos e a hospitali-
dade, tornou-se o principal suporte 
para a dinâmica de universalismo 
na atividade missionária. A tradição 
hebraica posterior aos textos bíbli-
cos confirma a grande estima dos 
israelitas para com a hospitalidade 
em todas as épocas de sua história.

Ir. Analita Candaten, mscs
Doutora em Espiritualidade
Porto Alegre/RS
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A alegria do amor na 
família migrante

Encontramos um caminho segu-
ro e de muita esperança para a fa-
mília migrante na exortação apos-
tólica “a alegria do amor” (amoris 
laetitia) do Papa Francisco, na qual 
ele trata “sobre o amor na família.” 
No contexto atual das migrações, 
não são poucas as famílias que se 
encontram em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica e são 
coagidas a abandonar sua terra de 
origem para ingressar numa pátria 
desconhecida. Diariamente temos 
acesso a informações de famílias 
refugiadas fugindo da guerra e per-

seguições arriscando suas vidas em 
mar bravio com embarcações pre-
cárias e superlotadas para ingres-
sar na Europa. Por isso, trazemos 
aqui algumas pérolas da “amoris 
laetitia” que enchem de esperança 
nossos corações ante as dificulda-
des e as diversas situações das fa-
mílias do século XXI. 

Nessa perspectiva, na medida 
em que vamos entrando no docu-
mento, percebemos o lado mais 
humano e misericordioso do cora-
ção de Francisco: “As famílias so-
frem de modo particular com os 

problemas relativos ao trabalho. 
As possibilidades para os jovens 
são poucas e a oferta de trabalho é 
muito seletiva e precária. As jorna-
das de trabalho são longas e, mui-
tas vezes, agravadas pelo tempo 
gasto na deslocação”. (N.44)

Para o pontífice, a aliança de 
amor e fidelidade, vivida pela sagra-
da família de Nazaré, aclara o prin-
cípio que dá forma a cada família e 
a torna capaz de encarar melhor as 
instabilidades da vida e da história. 
E é exatamente sobre o fundamen-
to da família de Nazaré que cada 
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Oração à Sagrada Família

Jesus, Maria e José, em Vós 
contemplamos o esplendor do verdadeiro 
amor, confiantes, a Vós nos consagramos. 

Sagrada Família de Nazaré, tornai 
também as nossas famílias lugares 

de comunhão e cenáculos de oração, 
autênticas escolas do Evangelho e 

pequenas igrejas domésticas. Sagrada 
Família de Nazaré, que nunca mais haja 
nas famílias episódios de violência, de 

fechamento e divisão; e quem tiver sido 
ferido ou escandalizado seja rapidamente 
consolado e curado. Sagrada Família de 

Nazaré, fazei que todos nos tornemos 
conscientes do caráter sagrado e 

inviolável da família, da sua beleza no 
projeto de Deus. Jesus, Maria e José, 
ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. 

Amém.

família, mesmo na sua fragilidade e 
limitações, pode se tornar uma luz 
na escuridão do mundo na realida-
de contemporânea da mobilidade 
humana.

A partir dessa realidade, o pontí-
fice afirma que as migrações “cons-
tituem outro sinal dos tempos, que 
deve ser enfrentado e compreen-
dido com todo o seu peso de con-
sequências sobre a vida familiar”. 
(N.46)

Na exortação A alegria do amor, 
Francisco diz que “a família é cha-
mada a compartilhar a oração diá-
ria, a leitura da palavra de Deus e 
a comunhão eucarística, para fazer 
crescer o amor e tornar-se cada vez 
mais um templo onde habita o Es-
pírito”. (N.29)

Voltemos nossos corações a 
Deus e supliquemos que “a sagra-
da família de Nazaré nos ensine o 
que é a família, a sua comunhão de 
amor, a sua austera e simples be-
leza, o seu caráter sagrado e invio-
lável; aprendamos de Nazaré como 
é preciosa e insubstituível a educa-
ção familiar e como é fundamental 
e incomparável a sua função no 
plano social”. E assim certos que 
somos chamados a semear espe-
rança em cada coração e cultivar 
a seiva da fé, rezemos pela família 
humana, migrante por excelência, 
da qual todos nós fazemos parte.

Ir. Eléia Scariot, mscs
Mestre em ciências da comunicação
Fortaleza/CE
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Saúde e 
ecologia nas 

Comunidades 
Eclesiais

“Não se pode fazer comunidade 
sem proximidade”, insiste o Papa 
Francisco em suas exortações. “A 
comunidade cristã é a experiência 
de Igreja que acontece ao redor da 
casa” contempla o documento Co-
munidades de Comunidades: Uma 
Nova Paróquia. “A ideia de comu-
nidade como casa fornece o con-
ceito de lar, ambiente de vida, re-
ferência e aconchego de todos que 
transitam pelas estradas da vida. 
Recuperar a ideia de casa significa 
garantir o referencial para o cristão 
peregrino encontrar-se no lar” de-
fine o documento Comunidades de 
Comunidades, nº 178. Guiados pe-
las afirmações da Igreja, os grupos 
de prevenção alternativa existen-
tes na região serrana do Rio Grande 
do Sul se formam a partir da dedi-
cação de pessoas de boa vontade, 
preferentemente de mulheres, 
com o objetivo de criar soluções 
e, com novas alternativas, cuidar 
da saúde da família, das pessoas 
amigas e vizinhas. As reflexões do 
grupo apontam a um pensamento 

comum, com a mente e o coração 
abertos para troca de ideias que 
beneficiam a convivência e a saú-
de, razão pela qual dedicam parte 
do tempo em cultivar ervas medici-
nais em parceria e partilhar experi-
ências na prática do cuidado.

A mística que envolve os parti-
cipantes dos grupos caracteriza o 
cuidado da vida e da saúde mental 
e psicológica das pessoas, das famí-
lias e da comunidade. A “mística do 
capricho”, assim denominada pelo 
cuidado, carinho, congraçamento, 
entrega e partilha de valores espi-
rituais, comunitários, do coletivo e 
da pessoa, consagra a caminhada e 
a busca de vida plena.

A espiritualidade dos grupos é 
pautada pela tarefa de tomar a Bí-
blia na Mão, escolher anteriormen-
te um texto adequado para o mo-
mento e fazer da Palavra de Deus a 
verdade que encante as pessoas do 
grupo, que as motive à partilha, na 
leitura e interpretação popular da 
Bíblia (Método CEBI). Em síntese, é 
necessário saber semear o bem da 

saúde caseira, temperada com a 
oração e reflexão bíblica. 

O objetivo destes grupos deter-
mina-se pela ação evangelizadora 
do povo de Deus das comunidades 
comprometidas em promover, pre-
servar, defender, cuidar, e celebrar 
a vida, a fim de que o ponto de luz 
ilumine e aponte atitudes proféti-
cas na opção preferencial pelos po-
bres e enfermos, participando da 
construção de comunidades mais 
ativas em vista de um mundo justo 
e solidário, a serviço da vida e da 
esperança.

Os grupos de prevenção objeti-
vam-se em promover a divulgação 
da medicina alternativa popular 
(fitoterapia e plantas medicinais). 
A capacitação consiste no acompa-
nhamento dos agentes, ou pessoas 
do grupo de saúde das comunida-
des, para que se cumpra  um bom 
serviço de animação e prevenção. 
Compete ao grupo assessorar e ar-
ticular as pessoas para a medicina 
popular na área de saúde na co-
munidade, o que requer estudo e 
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conhecimento sempre atualizado 
da realidade em que vive a comu-
nidade. Cabe ao grupo intervir nas 
comissões municipais que decidem 
sobre políticas públicas de saúde e 
de responsabilidade dos grupos de 
prevenção com o objetivo de ga-
rantir as metas e as escolhas.

A fitoterapia pode ser aplicada 
ao SUS, abrangendo grupos mais 
atentos a esta possibilidade. Para 
tal, a dinâmica visa exercitar o 
grupo para fortalecer a consciên-
cia na prevenção e a recuperação 
da saúde; no resgate da medicina 
natural, tradicional e comunitária; 
na preservação da biodiversidade 
(cuidar da água, das plantas, da ter-
ra, das sementes, dos seres vivos, 
da agricultura ecológica, e outros). 
Compete ao grupo promover a par-
ticipação em processos de controle 
e de justiça social.

Os trabalhos em grupo, como de 
fazer um canteiro ou horta de er-
vas medicinais, em lugares isentos 
do uso de agrotóxico, a colheita e 
manipulação das ervas em conjunto 
são jeitos fáceis e, ao mesmo tem-
po, ferramentas de agregação das 
pessoas. A dinâmica de ação favo-
rece a mudança de comportamento 
às comunidades para dar um salto 
de qualidade a ponto de propor no-
vas atitudes e a mudar o destino de 
“mesmice” de muitas comunidades.

Os grupos não podem visar lu-
cros. O trabalho é voluntário, com 
doação de algumas horas durante a 
semana ou durante o mês e não há 
concorrências de saberes. A ban-
deira é o companheirismo, todos 
são cúmplices, todos precisam sa-
ber de tudo, todos devem entender 
de tudo. Em mutirão, produzem o 
xarope, o elixir, a essência, a po-
mada. Cada participante agrega os 

seus dons e conhecimentos em di-
ferentes experiências de vida, que 
juntas se completam, se reforçam, 
se ampliam, se somam, interagem.

Há mais de 30 anos, na Região 
Serrana do RS, tem-se lidado com 
esse serviço na área rural e pode-
se afirmar do privilégio de criar e 
formar Grupos de Prevenção nas 
comunidades, na sua grande maio-
ria, rurais, mas também nas áreas 
urbanas. Apesar das dificuldades, 
tanto rurais como urbanas, o servi-
ço cresce e avança em várias comu-
nidades, constituindo-se um “qua-
dro” de pessoas com consciência 
e comprometimento comunitário, 
social e religioso, voltado para a 
atitude do cuidado e serviço à Vida.

Quantificar esse trabalho requer 
conhecimento, paciência e persis-
tência, estabelecer parcerias com 
entidades e com profissionais qua-
lificados que apontem perspectivas 
de maior qualidade e seriedade ao 
serviço, tanto na área da produção 
e cultivos agroecológicos, da coleta 
e armazenamento das folhas, flores 
e cascas de ervas e árvores, seja na 
área própria da manipulação fito-
terápica e na assessoria da mística 
e espiritualidade, da organização e 
do cuidado. Os princípios da meto-
dologia participativa apontam para 
o diálogo, a atenção centralizada 
na pessoa como sujeito, na atitu-
de da reflexão, ação e oração que 
caminham lado a lado e se fortale-
cem com a fé no dia a dia, a teoria e 
a prática comprometem o pensar e 
o executar, culminando com a cele-
bração da fé da vida na celebração 
do compromisso com o outro na 
comunidade. 

Pe. Remi Gotardo Casagrande
 Assessor e responsável pela ampliação da 
Agricultura Familiar, com base ecológica
Diocese de Caxias do Sul/RS
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Movimento Leigos 
Missionários Scalabrinianos
É com imensa alegria que queremos utilizar este 

espaço que nos foi concedido para partilhar com vo-
cês um pouco da história do Movimento Leigo Missio-
nário Scalabriniano. 

Entre os dias 15 e 20 de setembro de 2015, tivemos 
a V Assembleia Geral do Movimento, realizada em Ti-
juana, México, onde celebramos a aprovação do nos-
so ESTATUTO, aprovado em Roma, pela Congregação 
para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades 
de Vida Apostólica, em 1º de Outubro de 2014. Este 
documento “sela” nossa identidade enquanto leigos/
as missionários/as scalabrinianos/as e nos diz que: 
“participamos da vocação e da missão da Congrega-
ção das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo 
Scalabrinianas e compartilhamos com elas o mesmo 
carisma, vivendo cada um segundo o seu estado de 
vida...” (Cap I.1).

Celebrar este fato foi muito significativo para todos 
os integrantes da V Assembleia Geral do Movimento 
LMS, pois toda a nossa história está sintetizada nes-
te Documento. Uma história que se iniciou no ano de 
1995, quando os primeiros integrantes começaram 
a se organizar e reunir para “dar corpo e vida” a um 
anseio da Congregação das Irmãs MSCS. No ano de 
1997 aconteceu o I Encontro Internacional do Movi-
mento LMS, em Fátima/ Portugal e a partir dali, pouco 
a pouco, o Movimento foi se estruturando. Passados 

seis anos, em 2003, aconteceu a I Assembleia Geral, 
realizada em Jundiaí/SP e depois dela, a cada três 
anos, outras foram acontecendo, sempre reunindo re-
presentantes dos Grupos presentes nos quatro Conti-
nentes (Europa, Ásia, América e África) objetivando o 
fortalecimento, a partilha e o crescimento. As demais 
Assembleias aconteceram conforme segue: 

2006 - II Assembleia Geral do MLMS - Passo Fundo, RS
2009 - III Assembleia Geral do MLMS - Goiás, GO
2012 - IV Assembleia Geral do MLMS - Piacenza, Itália
2015 - V Assembleia Geral do MLMS - Tijuana, México

O Movimento LMS se organiza a partir de Núcleos, 
que então formam Grupos, os quais então, juntos, for-
mam o Movimento. Em cada instância - Núcleos / Gru-
pos / Movimento - têm uma organização com Coorde-
nador e Conselheiros e nossa missão é amar e servir o 
migrante e o refugiado, especialmente aquele/a mais 
vulnerável. Deixamos aqui nosso convite para que 
você, caro/a leitor/a se sinta entusiasmado/a pelo ca-
risma e venha somar forças conosco. 

Um abraço scalabriniano!

Fátima Domingas Viccari 
Coordenadora Geral do MLMS
Bento Gonçalves/RS
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Certa vez, um menino catador de papel, realizando 
seu trabalho diário pelas ruas da cidade, chegou a um 
estabelecimento muito bonito e grande, repleto de 
pessoas bem vestidas e pensou consigo: “Aqui deve 
haver muitas caixas vazias. Após o expediente voltarei 
para falar com o dono para pedi-las a fim de que possa 
vendê-las”.

Quando o comércio fechou, o menino voltou à loja 
e viu um senhor muito alinhado na porta despedindo-
se dos visitantes. Aproximando-se, disse:

- Senhor, posso falar com o dono da loja?
- Sou eu mesmo. O que você quer? - respondeu 

desconfiado o empresário.
- Gostaria de saber se o senhor poderia me dar 

aquelas caixas para eu vendê-las. O empresário, raivo-
so, enxotou o menino aos gritos, ameaçando chamar 
pela polícia, pois não tolerava pedintes em sua loja.

O garoto apanhou seu carrinho de papel e saiu, re-
signado e muito triste.

Porém, alguns metros adiante, ouviu gemidos mui-
to fortes vindos da loja. Correu até lá e encontrou o 
empresário caído no chão, acometido por um enfarto. 
O menino clamou por ajuda, mas ninguém o escutou. 
Então, desocupou seu carrinho de papel e com muita 
dificuldade colocou o moribundo dentro. Correu até o 
hospital mais próximo e a vida do empresário foi salva.

Dias depois, o menino passava em frente à loja e o 
empresário foi ao seu encontro:

P A R Á B O L A

- Meu jovem, venha cá. Hoje quero que você vá até 
minha casa para eu lhe agradecer pelo que fez por mim.

O menino foi recebido com um grande banquete 
como gesto de agradecimento. Após a sobremesa, o 
empresário chamou-o até um galpão onde se encon-
travam iates, carros importados e outras riquezas, to-
das embaladas em grandes caixas. Disse ao garoto:

- Escolha o que você quiser deste galpão.
- Qualquer coisa mesmo? - perguntou-lhe o menino.
- Sim. O menino pensou, pensou e disse...
- Eu quero as caixas que estão envolvendo tudo o 

que está no barracão. O empresário, não compreen-
dendo, satisfez seu pedido.

Passados dez anos, o empresário encontrou o me-
nino, agora um jovem bem arrumado e aparentando 
estar muito bem de vida.

O empresário, que ficara intrigado com o desejo do 
garoto na época, perguntou-lhe nesta oportunidade:

- Por que você não escolheu um iate ou carro ou 
outro objeto valioso?

O menino respondeu-lhe:
- Porque para a meta que eu havia traçado para a 

minha vida, as caixas garantiriam o meu futuro. Com 
elas paguei por meus estudos, tornei-me diretor da 
empresa de reciclagem na qual trabalhava e com o 
curso de engenharia que concluí, desenvolvi um proje-
to inovador na área que me proporcionou o sucesso.

Autor: Maurício Wosniacki
http://www.tomcoelho.com.br/index.aspx/s/Parabolas_

A maior recompensa 

que podemos receber 

é o necessário para 

conquistarmos o 

sucesso na vida.

O catador de papel
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Revista Peregrino
Rua Carlos Bianchini, 996 - 95013-000

Caxias do Sul - RS - Brasil - (54) 3204.5000 - peregrino@aesc.org.br

Eu sou a terra, eu sou a vida.
Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a fl or.
Eu sou a fonte original de toda vida.
Sou o chão que se prende à tua casa.
Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.
Sou a razão de tua vida.
De mim vieste pela mão do Criador,
e a mim tu voltarás no fi m da lida.
Só em mim acharás descanso e Paz.
Eu sou a grande Mãe Universal.
Tua fi lha, tua noiva e desposada.
A mulher e o ventre que fecundas.
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
A ti , ó lavrador, tudo quanto é meu.
Teu arado, tua foice, teu machado.
O berço pequenino de teu fi lho.
O algodão de tua veste
e o pão de tua casa.
E um dia bem distante
a mim tu voltarás.
E no canteiro materno 
de meu seio
tranquilo dormirás.
Plantemos a roça.
Lavremos a gleba.
Cuidemos do ninho,
do gado e da tulha.
Fartura teremos
e donos de síti o
felizes seremos.
Cora Coralina
(Ana Lins do Guimarães Peixoto Brêta) 
htt p://www.releituras.com/coracoralina_canti co.asp

O cântico 
da terra


