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Algumas pessoas se curvam para acolher alguns destes e os puxam para cima. Esta cena nos remete à 
imagem de Ex 3, 7-11, onde Deus viu, ouviu os clamores do povo e desceu para livrá-los do sofrimento e 
da escravidão. Estas pessoas que abrem seus braços em acolhida são sinais desse amor misericordioso de 
Deus, os quais ouviram seu chamado e se colocaram em atitude de serviço. Aos poucos  se forma uma 
grande marcha de um povo de diferentes nacionalidades mas num mesmo caminho, como num novo 
Êxodo, rumo a um horizonte de luz e vida. O sol no horizonte é símbolo do próprio Jesus Ressuscitado e 
seu projeto, “Sol nascente que nos veio visitar lá do alto, como luz resplandecente a iluminar a quantos 
jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos, guiando-nos 
no caminho da paz” (Lc 1,78-79), este Jesus que se fez migrante com os migrantes, desde seu nascimento 
em uma família sem teto, até a fuga da perseguição e morte para a periferia da Galileia.   
 
Uma outra mulher com uma criança nos braços, maior e em cima, tem olhar fixo e confiante em um futuro 
de esperança que já se faz realidade. É a experiência desse Reino que se faz presente no já da história, 
mesmo que ainda a partir de pequenos gestos e sementes de amor solidário de seus seguidores e 
seguidoras. A criança, com rosto mais iluminado e feliz, aponta para o Sol, que tem a cruz no seu centro. 
Ela simboliza a esperança de que o mundo se torne um só povo, onde a fraternidade sonhada por Jesus de 
Nazaré seja a base de um novo projeto de sociedade de justiça, amor e paz onde todas e todos tenham terra, 
teto e trabalho! 
 
Texto:  
A frase foi colocada em cima e nela se deu destaque para a palavra “CAMINHA”, reforçando a 
centralidade do tema que é a migração. Para dar harmonia e unir o texto à ilustração, um elemento gráfico 
foi criado a partir das cores do texto para compor e dar movimento ao conjunto. 
 
Cores:  
A ilustração foi colorida com cores vibrantes para que seja mais propositiva, num contexto desafiador. As 
letras, em tom marrom e amarelo ocre, nos remetem à terra e dão suavidade ao texto, em relação às cores 
da ilustração.  

 
Anderson Augusto 

Símbolo: 
O símbolo em preparação ao XIV Capítulo Geral das 
Irmãs Missionárias Scalabrinianas  tem como ponto de 
partida, embaixo e fora do desenho, um mundo 
estilizado, uma mulher com uma criança nos braços 
que olha para quem observa a imagem. Com sua mão 
e olhar inquietante, a criança interpela a atitude de 
quem está de fora.  
 
A mulher, de olhos fechados, representa o cansaço e 
tristeza de quem já fez uma longa e cansativa 
caminhada. Em seguida, há algumas  situações de 
pessoas que lutam para transpor muros e cercas em 
busca de  refúgio, ao mesmo tempo em que fogem de 
situações adversas. Pessoas que têm identidade e 
culturas próprias, mas que estão a caminho e em busca 
de um lugar onde a vida possa acontecer de novo, 
mesmo deixando tudo para trás.  
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Alguns elementos da Logomarca ou Símbolo, que podem 
ser enriquecidos com o olhar e experiências de vocês: 


