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É um momento privilegiado celebrarmos esta Festa diante de tantos desafios que
tivemos e ainda teremos. Estamos irmanados com todas as famílias que perderam
milhares de pessoas para essa pandemia, de modo especial os familiares dos que
na labuta pastoral se contaminou e não resistiram a agressividade da doença e da
ignorância dos negacionistas. Não esquecemos dos cenários que vivemos, não
estamos festejando o nascimento do menino Deus, deslocado das realidades.
Relembramos aqui a fala do Pe. Alfredinho, “A pandemia da Covid-19, entre seus
efeitos nefastos, paralisou pessoas, negócios, mercadorias e investimentos.
Paralisou igualmente um número nada desprezível de migrantes em todo mundo.
Estudiosos da América Latina e Caribe, por exemplo, falam desse fenômeno como
“imobilidade forçada”, “fronteiras engessadas” ou “fronteiras congeladas”.
Numerosos grupos de migrantes viram-se, improvisadamente, encurralados nos
espaços fronteiriços entre dois ou mais países: sem possibilidades de avançar e
sem condições de retornar. Retidos como prisioneiros numa espécie de limbo de
espera indefinida. É Desnecessário assinalar as condições extremamente precárias
de tais acampamentos, alguns deles inclusive militarizados.
Se tivemos uma grande ação da Igreja, no enfrentamento à fome e a miséria em
que os povos mergulharam com a pandemia, avançamos em uma comunhão com
a 6 SSB Semana Social Brasileira na construção de uma sociedade mais justa e
solidária, frente ao desgoverno vil, perverso e indiferente ao povo.
Experimentamos muitas derrotas nas pautas aprovadas no congresso: mineração,
despejos, reformas e violência crescente dos órgãos do ESTADO. Nos restou uma
forte incidência no judiciário e no âmbito internacional, das forças progressistas
que ainda resistem. 
Somos o povo do Esperançar e do Amor, não estamos dispostos a contemporizar
com os sinais do demônio, somos filhas e filhos do que acreditam na definição do
Natal que o Dom Helder profetizou: "Gosto de pensar no Natal como um ato
de subversão... um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo...
quem assiste seu nascimento é a ralé da sociedade, os pastores. É
presenteado por gente “de outras religiões (magos, astrólogos). A família
tem que fugir e assim viram refugiados políticos. Depois voltam a viver na
periferia. O resto a gente celebra na Páscoa...mas com a mesma
subversão... sim! A revolução virá dos pobres! Só deles pode vir a salvação!
Feliz Natal!! Feliz subversão. “
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Dia das crianças
na casa do

migrantes em
Cuiabá-MT com

algumas famílias.
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No último dia 12 de outubro
Dia de nossa senhora Aparecida e também
dia das crianças.
A pastoral dos migrantes da cidade de
Pradópolis, diocese de Jaboticabal.
Junto com algumas autoridade e voluntários
unidos na promoção da festa do dia das
crianças mais necessitadas da nossa
comunidade, dentre eles muitos filhos de
migrantes que nos assistimos com visitas
mensalmente.
Juntos somos mais fortes!
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No dia 29/10/2021, na casa do Migrante em
Cuiabá-MT, foi realizada uma atividade 
 juntamente com a Pastoral do Migrante.
Começamos com a Santa missa celebrada
pelo nosso diretor Pe. Valdecir Molinari e na
sequência  uma confraternização para
comemorarmos o  aniversário dos
migrantes do mês de outubro.
Estamos retomando as nossas atividades e
também demos início também aos trabalhos
voluntário 
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Vamos marcar o dia 7 de cada mês – Dia D do Grito –
com atividades locais, sejam presenciais, onde for
possível, ou virtuais, com muita animação e
criatividade. Que os gritos se façam ouvir nas
comunidades, cidade ou no Estado. Gritos de
denúncias, reivindicações e anúncio de uma nova
sociedade onde a Vida esteja em Primeiro Lugar!   

Contra toda forma de racismo estrutural e territorial!
Não ao Marco Temporal!

 
Contra toda forma de violência!

 
“Na luta por participação popular, saúde, comida,

moradia, trabalho e renda, já! ”
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No dia 5/11 aconteceu um momento muito
importante para uma ação bem coordenada
em Recife envolvendo o SPM e OIM em
conjunto com o MIGRA, CRB e outros
parceiros super importantes.
Segundo nosso coordenador Ary, foi uma
presença e escuta: o método da nossa ação
pastoral.
Estamos apoiando OIM na realização, hoje,
em Recife, do "Encontro local para a
preparação do Fórum de Alto Nível sobre os
Povos Indígenas", um processo de escuta
dos Warao.
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   Durante os três dias em que a IV FEIRA DO
FEIRANTE DA ECONOMIA SOLIDÁRIA foi
realizada, através da Pastoral do Migrante
da Diocese de Rio Branco em parceria com a
UNISOL, a participação de um
empreendimento da migrante venezuelana
Gisela.
   No evento a migrante pode divulgar o seu
trabalho e o seu empreendimento: Doces da
Gigi.
   A parceria realizada entre a Pastoral do
Migrante também obteve apoio do projeto
Europana III, onde houve a promoção da
articulação para providenciar os insumos e a
barraquinha durante os três dias de evento.
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Pastoral dos
Migrantes presente
no Município Cantá -
RO, no dia 12/11 com
entrega de Kit de
higiene e cadastro de
famílias vulneráveis. A
equipe do Projeto
Solidariedade Suíça,
com amor cuidando
dos migrantes.
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Aconteceu do dia 12 a 14/11 a 20ª
Assembleia Nacional do Serviço Pastoral dos
Migrantes. A assembleia ocorreu de forma
híbrida: Presencialmente, contando com em
torno de 30 membros (seguindo todos os
protocolos de proteção contra a Covid 19) e
também online, sendo transmitida pelo
Zoom e pelo Facebook para todos que
quiseram acompanhar.
Ao final fez-se o planejamento das ações
para o ano de 2022, considerando algumas
datas fixas como: dia do Migrante, Dia do
Refugiado, Jornada Mundial do Pobre,
Semana do Migrante, Coletivo de Formação,
e ainda em assembleia, fez-se a
apresentação e aprovação final do Código
de Ética e a prestação de contas. 

https://fb.watch/9mE9jDYByc/
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Atividade do Programa
de Atenção as
Mulheres Gravidas e
com Bebe, realizado
na Pastoral dos
Migrantes.
Cuidamos com amor
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Ocorreu no último sábado, dia 13.11, uma
atividade em conjunto com a Pastoral do
Migrante e a Cáritas Diocesana de Rio Branco
em alusão à Jornada Mundial dos Pobres,
convocado desde 2016 pelo Papa Francisco,
animada pela CNBB.

Este ano, a Jornada tem como tema "Sentes
Compaixão?" que nos convoca a uma reflexão
de amor ao próximo. Já o lema escolhido é o
trecho extraído de Mateus 14, versículo 7:
"Sempre tereis pobres entre vós".

Na atividade foram ofertadas vacinas contra a
COVID-19 e demais vacinas de rotina, também
em virtude da campanha "Las Vacunas Salvan
Vidas".

A ação foi possível através da mobilização das
equipes dos projetos Europana III, articulado
pela Pastoral do Migrante, e do projeto Orinoco,
acompanhado pela Cáritas Brasileira.

Somos un solo pueblo!
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Reunidos em São Paulo, na casa da Sagrada Família, no
bairro do Ipiranga, o Serviço Pastoral dos Migrantes-CNBB
com representantes de norte ao sul, fizemos valer na
prática a sinodalidade que almejamos, numa partilha de
dons e carismas, guiados e guiadas pelos 25 anos de
beatificação de João Batista Scalabrini.
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Com o intuito de fortalecer o acesso e a
informação sobre a saúde da mulher, nesta
quarta feira o SPM articulou a visita ao
Centro Especializado Diagnóstico de Câncer
- CEDC - para a realização de exames de
mamografia para mulheres migrantes da
ocupação de Dubai e de outros bairros da
cidade de João Pessoa, PB.

A visita contou com uma roda de conversa
com as mulheres e profissionais do centro
de saúde sobre as principais
problemáticas do câncer de mama, as
dificuldades no acceso aos exames
especializados da saúde de mulher no PSF
e a oferta de serviços que o CEDC tem
para elas.
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Em viagem pelo Estado do Acre, nosso
coordenador de projetos, Ary em seu
monitoramento na parte do Eupana que
gestionamos, participou e organizou em
conjunto com os demais, de reunião de
articulação para ajuda humanitária a
migrantes e refugiados em Brasileia e
Epitaciolândia, fronteira do Acre com Bolivia,
reunindo SPM, Cáritas Brasileira e Diocese
de Rio Branco e as prefeituras locais. Além
de diálogo sobre os Projetos executados na
região, foram feitos acertos para iniciar a
acolhida a migrantes na Casa de Acolhida
São Francisco de Assis. Uma iniciativa muito
importante para consolidamos nosso
atendimento e proteção aos migrantes e
refugiados em trânsito neste território.
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No dia 05.12, no
Santuário S.Francisco,
cidade de São Paulo.
Cerca de 50 pessoas
estiveram no encontro,
partilhando comidas
típicas (bejú, paçoca,
farofa, pequi) e notícias
de Carinhanha
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Em São Gabriel da Cachoeira, fronteira com
Colômbia e Venezuela, conhecendo a realidade
do município mais indígena do Brasil: São 24
etnias e 4 troncos linguisticos. Junto com DPU,
DPE, MPF, OIM e ACNUR visitamos várias
secretarias Municipais, PF, Fórum, Brigada do
Exercito, CRAS, Conselho Tutelar. Também
reunimos com aproximadamente 150 migrantes
venezuelanos e colombianos, indígenas e não
indígenas na tentativa de fazer um diagnóstico
da realidade do município. Como resposta a
algumas das situações que identificamos, tanto
DPU quanto MPF já fizeram várias
recomendações as várias instâncias públicas,
principalmente no que toca a regularização
migratória das pessoas naquele município. E
nós iniciamos a implantação de uma equipe de
agentes do Serviço Pastoral dos Migrantes de
São Gabriel da Cachoeira. 
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Nos dias 8 e 9 de dezembro, a Rede
Clamor Brasil, faz sue primeiro encontro
presencial no Brasil com o seu nascituro
do capítulo Brasil desta rede.
Os principais encaminhamentos que foram
tirados do encontro foram que a rede terá
sua coordenação com: SJMR( Serviço
Jesuíta a Migrantes e Refugiados), SPM Nac
(Serviço Pastoral do Migrante), Cáritas
Brasileira Nacional, IMDH ( Instituto
Migrações e Direitos Humanos ) e CRB
Nacional (Conferência dos Religiosos do
Brasil). Também foi acordado que a Rede
Clamor Brasil Assume a Jornada Mundial
dos Migrantes e Refugiados na segunda
semana de setembro para dinamizar e
aprofundar o tema.
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No dia 9/12 foi realizado o
Seminário de Direitos
Humanos em Brasileia,
região de fronteira do
estado do Acre.

Nossa participação no
evento foi por convite
recebido pela SEASDHM e
aqui apresentaremos
nossas ações no âmbito da
Diocese relativas à
promoção e acesso a
direitos e o impacto local e
regional que nossas ações,
por meio dos projetos, tem
realizado.
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Durante esta  semana do dia
10/12, em Cuiabá-MT,  tivemos
um bazar denominado "Bazar
do Migrante "em prol da casa
do migrante. Recebemos uma
doação e foi feito o bazar para
arrecadar verba para ajudar
na despesa da casa.  Foi um
sucesso. Muitos agentes se
doaram para que tudo desse
certo.
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Nossas equipes Cáritas e Pastoral do
Migrante da Diocese de Rio Branco
estiveram na fronteira, em Brasileia,
debatendo os fluxos e protocolos de
atenção aos migrantes e refugiados
que passam diuturnamente naquela
região da tríplice fronteira
Brasil/Peru/Bolívia.
O momento se deu em razão da
Capacitação sobre Migração e
Direitos Humanos, pela UFAC, na
Semana alusiva ao tema.
A Semana foi promovida pela
SEASDHM.
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A FENEART em Recife
continua bombeando, com a
participação de Venezuelanos
homens, mulheres e da
comunidade indígena Warao.
SPMNE e o Thalher Warao
fazem parte desta iniciativa,
com um papel relevante do
COMIGRAR.
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Preparação para o jantar de Natal
2021 na Casa do Migrante no
Conde- PB. Teremos pratos típicos
da Venezuela: Hallaca e Pan de
Jamón preparados pela equipe que
também é composta por
venezuelanas. Um momento de
experimentar a culinária deste país
é também um lembrança dos
parentes que estão distantes. Será
uma ceia de Natal diferente para
nossa equipe.
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Na manhã de sábado, dia 18/12,
aconteceu mais uma ação da pastoral
do Migrante da paróquia São Pedro
Umbará em parceria com a casa do
Migrante Scalabrini.
Fazer um dia especial para as crianças
migrantes já vem acontecendo desde
2020, nesta modalidade, mas o sonho
desta construção vem á muitos anos,
vamos aprimorando e o sonho vai se
tornando realidade. E cada evento se
soma com mais parceiros e pessoas do
bem com o mesmo propósito.
Com o apoio do pároco padre Carlos,
equipe de voluntárias, doadores que
fizeram a festa acontecer.
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Neste domingo dia 19/12 a pastoral do
Migrante da paróquia São Pedro - Umbará
teve um momento com este propósito.
O local escolhido é muito significativo, a
Casa do Migrante Scalabrini, local este
onde a pastoral atua com a parceria do
SPM Nacional, a paróquia São Pedro e
tantos parceiros doadores que fazem o
projeto acontecer.
Na ocasião estiveram reunidos os grupos
das migrantes da padaria Enfarinhad@S,
do curso de corte e costura, as voluntárias
da pastoral do migrante.
E não pensamos em parar, os objetivos
estão cada vez mais ousados, mulheres
emponderadas que irão conquistar seus
sonhos, sendo mulheres empreendedoras.
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