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Apresentação
“A realidade das migrações não há de ser vista como um problema, mas, sobretudo, como um
grande recurso para o caminho da humanidade.” (Papa Bento XVI)
O fundador das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas, é Dom João Batista
Scalabrini e tem como cofundadores a Bem-aventurada Madre Assunta Marchetti e o servo de Deus
Padre José Marchetti. A Congregação está presente em 27 países. O carisma próprio é o serviço evangélico e missionário aos migrantes mais pobres e necessitados.
A Província Cristo Rei está presente em sete países: Brasil, Paraguai, Espanha, África do Sul, Moçambique, Angola e República Democrática do Congo. Atua na catequese, na saúde, na educação cristã, na ação social e no serviço de coordenação da Pastoral para os migrantes à nível paroquial, diocesano e de Conferência Episcopal.
Este escrito apresenta boas práticas na Pastoral dos Migrantes, na Província Cristo Rei, a partir de
um roteiro e método que traduz ação e reflexão das Irmãs e Leigos Missionários Scalabrinianos.
Após o IV Seminário Congregacional de Pastoral dos Migrantes, realizado no período de 24 a 29
de novembro de 2011 em Caxias do Sul, RS, a Província Cristo Rei, na aplicabilidade das conclusões
contidas no documento final, realizou em 2013 o IV Seminário Provincial de Pastoral as Migrações.
Neste, surgiu a ideia de recolher as boas práticas partilhadas pelos participantes deste seminário e
organizar um livrete contendo as experiências de atividades missionárias com migrantes.
Irmãs e leigos partilham as boas práticas realizadas junto aos migrantes, visando iluminar, enriquecer e impulsionar novas iniciativas na ação pastoral na Igreja e sociedade com o foco no Carisma
Scalabrinano.
Porto Alegre, 09 novembro de 2014
17º Aniversário da Beatificação do Fundador João Batista Scalabrini
Ano da Beatificação da Cofundadora Madre Assunta Marchetti

Irmã Maria do Rosário Onzi, mscs
Superiora Provincial,
Irmã Salete Migliavacca, mscs
Coordenadora Provincial do Organismo do Apostolado
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PASTORAL DOS MIGRANTES –
ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE
Irmã Egídia Muraro
Nome:
1. Acolhida aos trabalhadores migrantes de obras do Programa de Aceleração do Crescimento .
2. Atuação dos Leigos Missionários Scalabrinianos (LMS) junto aos Haitianos.
Localização:
1. Arquidiocese de Porto Alegre/RS – Brasil. Formada por quatro vicariatos: Porto Alegre, Canoas, Gravataí e Guaíba. População: 3.164.546 (Censo 2010).
2. Bento Gonçalves – Diocese de Caxias do Sul - RS - Brasil
Parceiros: Agentes de Pastoral dos Migrantes; Irmãs MSCS; Leigos Missionários Scalabrinianos;
Paróquias próximas das obras e alojamentos; Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre; Padres e formandos(as) scalabrinianas; Padres das paróquias e pastorais sociais; voluntários.
Período: Início em agosto de 2011 e continua por tempo indeterminado, pois as obras do Programa de Aceleração de Crescimento têm longo período para sua concretização e o número dos migrantes haitianos aumenta continuamente.
Orçamento: Projeto do Centro de Orientação ao Migrante – COMIG
Contexto: Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, encontra-se com mega empreendimentos dentre os quais o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, projetos para a Copa do
Mundo de 2014 e outros, como: construção da Arena do Grêmio, Rodovia do Parque, reconstrução do
Estádio do Esporte Clube Internacional, revitalização do Cais Mauá (Grupo formado por uma empresa
brasileira e quatro empresas espanholas - duração da obra 48 meses).
Desde 2012 o Estado do Rio Grande do Sul recebe haitianos em diversas cidades do vicariato de
Gravataí e em Bento Gonçalves, na Diocese de Caxias do Sul, contando com a atuação dos Leigos Missionários Scalabrinianos – LMS.
Descrição:
Com a construção de grandes obras civis em vista da Copa do Mundo 2014 e programas do PAC
e pela falta de mão de obra em Porto Alegre, venceram a licitação as construtoras da Bahia, Minas
Gerais, Espanha e outras, com trabalhadores migrantes temporários do Norte, Centro Oeste, Sul do
Brasil e de outros países.
A Pastoral dos Migrantes tem o objetivo de acolher as pessoas que chegam à cidade, e conscientizar a sociedade civil e a igreja das causas e consequências das migrações e suas implicações na ação
junto aos migrantes.
A partir de 2011 a Pastoral dos Migrantes participou de várias reuniões dos Direitos Humanos da
Prefeitura de Porto Alegre e junto à Associação Bairro Humaitá e direção da construtora OAS. Aten-
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dendo pedido da direção da construtora, foi celebrado o Natal em 2011 no Canteiro de Obras com
grande participação dos trabalhadores e dirigentes, e foi oferecida uma mensagem de Natal a cada
um. Participaram 1.500 pessoas.
Em abril de 2012 foi celebrada a Páscoa com a introdução de uma grande cruz pelos jovens scalabrinianos de Alvorada e entregue a cada trabalhador um crucifixo para ser usada como sinal de fé e
de confiança na proteção divina. Participaram 2.300 pessoas.
Em março de 2013, com a Direção da Construtora Andrade Gutierrez, foi organizada e celebrada
a Páscoa junto aos dirigentes, trabalhadores migrantes, no local da reconstrução do Estádio do Esporte
Clube Internacional - Beira Rio em Porto Alegre, RS. Todos receberam uma cruz para ser usada como
sinal de proteção divina. Participaram 1.200 pessoas.
As celebrações foram coordenadas pela Pastoral dos Migrantes e animadas com cantos, com a
participação de diversas paróquias e as Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo- Scalabrinianas,
Formandos e Formandas, Leigos Missionários Scalabrinianos da região metropolitana e Padres Carlistas, Diáconos e Sacerdotes das paróquias próximas das obras.
A Pastoral dos Migrantes fez o levantamento dos endereços dos alojamentos dos trabalhadores
e elaborou um folder com os endereços das paróquias próximas dos alojamentos.
Foram realizadas visitas aos párocos e aos alojamentos pelos agentes de pastoral, Leigos Missionários Scalabrinianos e Irmãs MSCS.
Realizaram-se reuniões pela Pastoral dos Migrantes com os padres das paróquias próximas das
obras.
Beneficiados:
Construtores da Arena do Grêmio;
Construtora OAS Limitada – sede em Bahia;
Cinco mil trabalhadores migrantes temporários provenientes dos estados: Pará, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e alguns do Rio Grande do Sul;
Trabalhadores na obra de reconstrução do Estádio do Esporte Clube Internacional;
Construtora Andrade Gutierrez com sede em Minas Gerais;
Mil e quinhentos trabalhadores migrantes temporários provenientes dos estados: Piauí, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
Haitianos do Vicariato de Gravataí;
Haitianos de Bento Gonçalves e Garibaldi;
Paróquias próximas das obras e dos alojamentos dos trabalhadores.
Resultados:
Os alojamentos localizados nos três vicariatos (Gravataí, Porto Alegre e Canoas) foram visitados
pelos Agentes de Pastoral dos Migrantes, Leigos MS e Irmãs MSCS. Foi entregue o folder com as boas
vindas e endereço das paróquias próximas dos alojamentos. Realizaram-se reuniões com os párocos
dessas paróquias.
Disto resultou a visita dos párocos aos alojamentos e convite para participação na vida da comunidade.
Percebeu-se que o resultado foi diferente em alguns alojamentos. Os trabalhadores pediram
para os agentes de pastoral que fossem realizados encontros no próprio local, mensalmente, a partir
das 20 horas, para oração e reflexão.
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Em outros alojamentos participaram mais nas celebrações e preparação nos cursos de batizados,
de noivos e de catequese. Houve batizados de adultos trabalhadores e de crianças.
A comunidade local também ficou mais sensível e atenta, de modo especial às necessidades de
agasalhos, encaminhamentos de saúde e outros.
Para os trabalhadores da obra no estádio Beira Rio os dirigentes pediram uma celebração eucarística para o dia do migrante de 2013.
Para os haitianos de Gravataí foram realizadas visitas, encaminhamentos e orientações no uso da
Internet para a comunicação como os familiares.
Para os haitianos de Bento Gonçalves, desde a chegada em 2012, as Irmãs MSCS e os Leigos MS
continuam dando assistência material nas diversas necessidades de saúde, moradia, agasalho, documentação.
A Paróquia Santo Antônio apoiou as campanhas para os migrantes.
O Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira organizou e realizou campanhas de alimentos, roupas e utensílios domésticos para os haitianos.
O impacto foi positivo na igreja e sociedade, nas diversas manifestações dos meios de comunicação, como também as manifestações dos dirigentes das construtoras e trabalhadores das obras.
No XI encontro dos grupos de Leigos Missionários das províncias Cristo Rei e Imaculada Conceição, realizado no Santuário de Caravággio – Farroupilha, no dia 6 de abril de 2013, os LMS relataram
as práticas juntos aos trabalhadores migrantes e haitianos, demonstrando a alegria por vivenciarem
o carisma scalabriniano e o lema da IV Assembléia dos LMS “Ide mensageiros velozes, ao povo que os
espera”. (Scalabrini)
Testemunhos/Depoimentos:
Da celebração da Páscoa com os funcionários da Construtora Andrade Gutierrez temos o seguinte testemunho:
“Nossos corações se voltam a Jesus e buscamos olhar para si e em reflexão entender nossas atitudes e nossas ações para com Jesus. Na última quarta-feira, dia 20 de março de 2013, nas dependências do Canteiro de Obras da Construtora Andrade Gutierrez no Estádio Beira Rio, dirigentes
e trabalhadores receberam a presença da Pastoral do Migrante de Porto Alegre. Muitos dos funcionários deixaram suas casas, suas famílias, em busca do sustento, de um sonho de prosperar e
crescer. Hoje estamos no Rio Grande do Sul, amanhã já não sabemos mais. O sentimento que fica
como foi expresso pelo Padre durante a celebração, a nossa casa é onde estamos e é daqui que
sai o sustento para nossa família.”
Na Páscoa dos trabalhadores no Estádio Clube Internacional - Beira Rio, (Rafael R. O. Perez – Eng.
Civil. Coordenador de Produção das Obras de Modernização do Estádio Beira Rio assim se expressou:
”Hoje o Rio Grande do Sul, mais precisamente a comunidade Colorada, adotou profissionais vindos dos mais diversos Estados do nosso Brasil, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Tocantins, Maranhão e Piauí. São filhos de todo o País aqui instalados para contribuir com o
crescimento da região, com a construção de um novo Beira Rio, com o orgulho de ser Colorado.
A celebração de Páscoa trazida pela Pastoral do Migrante para dentro de nossa obra fez com
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que parássemos por alguns minutos e refletíssemos sobre a Palavra de Deus. Muitos funcionários agradeceram a oportunidade de dividir com a gente aquele momento de bênção, de paz e
de devoção a nosso Senhor Jesus. Ficou a sensação de muita satisfação por sermos cristãos e de
sairmos da celebração com os corações confortados, mais fortes para seguirmos em frente nessa
dura caminhada que temos até a conquista plena da conclusão das obras e da cerimônia de inauguração da nova casa dos torcedores do Esporte Clube Internacional. Ficam os agradecimentos
da Construtora Andrade Gutierrez pela contribuição da Pastoral do Migrante para que a Páscoa
dos nossos funcionários e de suas famílias seja diferente, com mais paz pela escuta da Palavra
do Senhor .”
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HAITIANOS EM ALOJAMENTOS – GRAVATAÍ/RS
Ir. Egídia Muraro
Os Leigos Missionários Scalabrinianos do Núcleo Scalabrini de Alvorada/RS, Grupo Cristo Rei,
visitaram dois alojamentos de haitianos na cidade de Gravataí, trabalhadores da fábrica de massa Romena.
No primeiro, havia homens e mulheres juntos em um quintal com duas casas amplas, com vários
cômodos. Conversando com os moradores estes disseram que estavam sendo bem tratados em relação à moradia e alimentação.
O deslocamento até a empresa é feito em um veículo fretado. A saudade dos familiares que ficaram no Haiti é muito grande, e o gasto com telefone muito elevado. Os LMS então orientaram os haitianos para utilizar o skype, uma ferramenta da internet que facilita a comunicação. A empresa forneceu
um computador e entre eles fizeram uma divisão para pagar os custos com a internet. Com relação ao
tratamento pessoal, todos se mostraram satisfeitos com os colegas de empresa. No que diz respeito
ao idioma a comunicação entre eles é feita em espanhol, porém entendem o português quando falado
pausadamente. Uma funcionária haitiana foi demitida de empresa e foi encaminhada para junto do
grupo de haitianos em Bento Gonçalves.
No segundo alojamento visitado havia somente homens, estavam em uma casa bem cuidada,
porém com um quintal pequeno. A convivência é pacifica e alegre, existe uma integração entre os dois
alojamentos por serem próximos. Eles mesmos fazem pequenas tarefas como corte de cabelos e cuidados da casa. Para este alojamento também foi fornecido um computador para comunicação com a
família. A alimentação é fornecida pela empresa para os dois alojamentos.
Quanto à religião, a grande maioria declarou ser da Igreja Batista. O Bispo Auxiliar de Porto Alegre interessou-se em procurar os responsáveis das Igrejas Batistas nas suas diferentes expressões para
encaminhar os haitianos na sua pratica religiosa.
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HAITIANOS EM ALOJAMENTOS –
BENTO GONÇALVES/RS
Ir. Egídia Muraro
O Brasil está recebendo elevado número de haitianos que perderam casas, familiares, pertences
e quase sua identidade após o terremoto de 2010 no Haiti, onde morreram milhares, e muitos desabrigados sem possibilidades de vida e de trabalho.
Mais de seis mil haitianos já receberam o visto humanitário de permanência no Brasil. No Rio
Grande do Sul já estão em muitas cidades: Bento Gonçalves, Porto Alegre, Gravataí, Marau, Serafina
Corrêa, Lajeado, Encantado, São Valentin do Sul, Ilópolis, Caxias do Sul, Sarandi, Vale Real, Rio Grande
e outras. Em Bento Gonçalves, empresários abrem suas portas também pela falta de operários e de
estabilidade dos mesmos nas diversas empresas.
Conhecendo esta dolorosa realidade, o Núcleo Bom Samaritano de Leigos Missionários Scalabrinianos vem realizando um trabalho com essas pessoas desde fevereiro de 2012. Há, entre Bento
Gonçalves e Garibaldi, mais de 600 haitianos com os quais este grupo de LMS está em contato direto e
encontram-se bem adaptados a esta realidade. Mensalmente enviam dinheiro aos familiares no Haiti.

Dentre as ações realizadas pelos LMS foi arrecadado e entregue aos haitianos: móveis (cama, roupeiro,
cozinha e outros), roupas, alimentos, cobertores, entre outros utensílios domésticos.
Além disso, é realizado um trabalho social com eles, orientando e auxiliando na aquisição dos
documentos.
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Foi feita a arrecadação de dinheiro para um haitiano em situação difícil de saúde, devido a uma
extração de dentes ainda no Haiti.
Este também necessitava de roupas, pijamas, toalha, material de higiene que foram providenciados e doados para utilizar durante a internação nos Hospital Santa Casa em Porto Alegre, onde será
submetido a uma cirurgia para a retirada de tumor.
Outro fato importante na vida desse haitiano é a vinda de sua mãe, no qual estamos apoiando na
compra da passagem. Solicitamos o apoio das Irmãs MSCS e LMS de Porto Alegre para o acompanhamento no hospital. Muitos outros nos pedem para trazer as suas famílias para o Brasil, especialmente
na cidade em que estão, pois muitas vezes se sentem sozinhos em um lugar desconhecido. Fazemos o
possível para ajudá-los nesse aspecto, mas nem sempre é possível que venha toda a família devido à
documentação exigida para o Visto.
“ Como Leigos Missionários Scalabrinianos sentimo-nos convocados a ir ao encontro desses irmãos haitianos, sensibilizando a sociedade e a igreja desta realidade migratória.”

(Depoimento dos LMS João
Aristides, Salete Oliveira,
Giovana de Oliveira Minosso )
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CASA DO MIGRANTE – FOZ DO IGUAÇU
Ir. Terezinha Mezzalira
Nome: Casa do Migrante
Localização: Foz do Iguaçu/PR, Brasil, no contexto da Tríplice Fronteira: Argentina, Brasil, Paraguai. Atende a população brasileira residente nos departamentos de fronteira, bem como dos municípios do Oeste do Paraná.
Parcerias: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério
de Relações Exteriores.
Período: Junho de 2008 a dezembro de 2012 com proposta de continuidade.
Custos: Os gastos são supridos pelos três órgãos públicos responsáveis.
Contexto: A Casa do Migrante fica situada na tríplice fronteira: Brasil – Argentina – Paraguai. O objetivo é prestar um serviço de acolhida, orientação e encaminhamento a migrantes, imigrantes e retornados,
no processo de regularização migratória, bem como encaminhá-los aos serviços básicos, conforme as necessidades apresentadas pelas pessoas que nos procuram. Também tem a missão de atender e encaminhar
vítimas do tráfico de pessoas, de exploração sexual e de trabalho escravo. A tríplice fronteira é um espaço
de muita violência e vulnerabilidade social. A média mensal de atendimentos é de 350 pessoas.
Descrição: A Casa do Migrante foi fundada para atender, principalmente, trabalhadores brasileiros, residentes nos países de fronteira. Mas com o passar do tempo sentiu-se a necessidade de ampliar
os serviços e atender, de forma personalizada, a todos os migrantes e imigrantes, fazendo os devidos
encaminhamentos, segundo as demandas que apresentam.
Resultados:
Migrantes acolhidos diariamente;
Atendimento personalizado;
Migrantes com documentos regularizados;
Migrantes acompanhados em seu retorno ao país de
origem;
Lideranças e migrantes capacitados para serviços de
documentação;
Materiais elaborados para a capacitação de líderes e
migrantes;
Migrantes atendidos e orientados;
Participação em encontros em nível nacional.
Beneficiados: Atualmente o número maior de atendimentos é de mulheres: gestantes, menores
desacompanhadas, vítimas de violência doméstica, da exploração sexual, do tráfico de pessoas e do
trabalho em situações análogas à escravidão.
Número de beneficiados diretos, em média 350 mensais; indiretos, média de 700 mensais.

10

PASTORAL COM MIGRANTES
Testemunhos:
Maria migrou de Divinópolis/ES para Londrina/PR com quatro anos de idade. Aos 17 anos a família
se mudou para o Paraguai e um ano depois se casou e teve nove filhos. Como não tinham terra, migravam de um lugar para outro e trabalhavam para “patrões” os quais lhes davam uma casinha para morar,
comida e lhes pagavam algum dinheiro, mas nunca sobrou para comprar uma terra. No último lugar onde
moraram e trabalharam 16 anos, um dia o patrão veio e disse que deviam sair, porque ele tinha vendido
a terra e outro dono não queria saber de gente na terra dele. Como não estavam com a situação migratória regular e nem dinheiro para comprar terra, resolveram voltar para o Brasil e foram morar próximo à
Ponte da Amizade. Alugaram uma peça e começaram a trabalhar na reciclagem. Eram em 23 na família,
dos quais 16 tinham somente certidão de nascimento do Paraguai e sete sem nenhum documento.
Em agosto de 2009, Maria veio à Casa do Migrante pedir ajuda para documentar filhos e netos.
O que fazer? Primeiro foi necessário documentar os avós para depois continuar o processo. Quem
pagaria os custos? Colocamo-nos em campanha e conseguimos o valor necessário. Nas idas e voltas o
processo demorou nove meses e, no dia 18 de maio de 2010, Maria recebeu os documentos e já podia
regularizar a documentação de todos no Brasil. Quando lhe foi entregue o envelope com os documentos, Maria beijou um a um e chorando agradecia, dizendo:
“Agora eu sou gente, já posso me consultá e mostrá pro dotor minha identidade. Posso í na escola í
matriculá meus fio e netos. Também posso i na Provopar me inscreve pra recebe a bolsa família e pedi
pra coloca água e luz na minha casa. Meus filho pode trabalhá fixado, não precisa se esconder da
polícia e pode trabalhá como gente. Irmã, a senhora não sabe quanto eu rezei pra Nossa Senhora de
Aparecida prá ajudá a consegui os documentos das criança. E eu vo rezá também prá senhora ajudá
mais gente que precisa”.
Lúcia nasceu no Brasil, com 24 anos de idade, grávida de sete meses, registrada no Paraguai, separada, mora com a irmã que também é separada e tem cinco filhos. O filho de Lúcia que vai nascer é
o terceiro. Cada uma das crianças é filha de pai diferente. As crianças estão sem documentos, porque
ela só tem a certidão de nascimento do Paraguai. Quando foi à Casa do Migrante, encaminhada pelo
Cartório de Registro Civil, Lúcia disse o seguinte:
“Nós era em oito irmãos e morava no Mato Grosso, mais nós não tinha terra e então o pai veio
antes no Paraguai e despois buscó nós. Então fomo morar lá no Katuete e trabalhava na fazenda
de um brasilero. Depois dois de meus irmãos voltaram para o Mato Grosso lá nós sem terra e nós
viemo para a Glega Seis. Lá meu pai pegó uma doença e morreu e ficamo a mãe e os otros irmãos.
Nós não estudó porque não tinha registro e a escola era muito longe. Fiquemo lá uns deis anos e
depois meus irmãos casados foram morá no Truncal Quatro e a mãe mais eu e minha irmã viemo
morá no Cedral. E trabalhava para um senhor que plantava algodão e mandioca. A minha irmã no
ano passado veio morá aqui com as criança dela e minha mãe, eu e mais duas irmã ficamo lá no
Cedral. Agora eu vim morá com minha irmã para pode consultá no dotor, mais eu fui lá no posto e
disseram que não podem atende porque eu não tenho documento e mandaram eu aqui pra senhora ajudá. Eu quero que meu filho nasce aqui pra pode ter ajuda do governo, porque lá no Paraguai
ninguém ajuda a gente.”
Com o apoio da Casa do Migrante Lúcia conseguiu regularizar a documentação, colocar os filhos
na escola e creche, fazer o pré-natal, aceder aos benefícios sociais e inscrever-se para conseguir uma
casa. Retornando à Casa do Migrante, disse emocionada:
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“Irmã, eu vim agradece a senhora porque agora não tenho mais medo de í lá no posto e eles não atende
a gente, xingá e mandá de volta para o Paraguai. Chorei muito porque eles nem olha na nossa cara,
quando vê documento do Paraguai, manda esperá e depois manda embora sem atende. A gente vai no
posto e eles manda na assistência. A assistência diz que não pode faze nada e manda no Consulado, o
consulado mandó a gente aqui e graças a Deus a senhora atendeu nóis. As duas criança mais velha tão
na escola e só falta faze Identidade do Brasil.
Tem muita gente que voltó do Paraguai e mora lá perto. Eu vo trazer ele aqui prá senhora ajudá, porque
tem gente que diz que precisa pagar muito dinheiro para conseguir documento no Brasil e eles são pobre
estão sem trabalhá porque não tem documento do Brasil.”
Maria del Carmen, 23 anos, de nacionalidade peruana, chegou à Casa do Migrante no dia 18 de março de 2012, acompanhada de um agente da polícia federal. Ela recebeu uma passagem para vir até Foz do
Iguaçu e alguém devia esperá-la na rodoviária de Ciudad Del Leste com a passagem de Foz a São Paulo. Ela
veio via Bolívia, Paraguai e ingressou no Brasil através da Ponte da Amizade. Sem saber que estava sendo vítima de uma organização de tráfico, para trabalho escravo em São Paulo. Como a pessoa não apareceu, ela
se apresentou no Setor de Estrangeiros na Aduana, onde o agente percebeu a situação e buscou uma forma
de protegê-la, a fim de descobrir quem ou qual organização estava envolvida neste negócio. Permaneceu
um mês em Foz do Iguaçu, até conseguirmos a passagem para retorno. Ela falou o seguinte:
“Yo no soy peruana, soy boliviana. Pagué cinco mil dólares para tener pasaporte de Peru. Me dijeron que en Ciudad del Leste estaban otras bolivianas, con pasaporte de Peru y que juntas íbamos a
San Pablo. Cuando llegué esperé mucho y nadie se presentó, después vine hasta el control. No tenía
teléfono, ni dirección, tan poco sabía el nombre de la persona. En el control me dijeron que ustedes
podrían ayudarme. La persona que pagué me dijo que en San Pablo yo iba trabajar en una casa de
familia y ganar bien. Mi familia es pobre e tengo dos hijos que se quedaron con mi madre.
Hermanita, le agradezco por ayudarme a volver a mi familia. Yo no sabía que estaba siendo
engañada. Gracias por prestar tu teléfono y hablar con mi prima en san Pablo y descubrir que
es todo una mentira las promesas que hacen a nosotras. Obrigado por acogerme en tu casa y
ayudarme a conseguir pasaje para volver a Bolivia.”
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SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO AO MIGRANTE
Irmãs: Gemma Lisot, Lourdes Paese e Natalina Arcari
Nome: Serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante.
Localização: Estação Rodoviária de Porto Alegre/RS, Brasil - Sala 52.
Parcerias: CRAS e CREAS do município, Conselho Tutelar, Assistência Social, albergues, abrigos,
postos de saúde, instituições de apoio a dependentes químicos, empresas de ônibus, Restaurante
Popular, Associação dos Empresários, Segurança, Brigada Militar, Turismo, padaria, guarda volumes,
lojistas, taxistas, panfletagem Ponto Certo, CIBAI Migrações, SINE, COMIRAT, Cáritas Arquidiocesana,
Condomínio, Administração Veppo, DAER.
Período: Início em 07 de outubro de 1999, por tempo indeterminado.
Custos: Recursos da Associação Educacional e Beneficente São Carlos – ASEBESCA.
Contexto: O serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante na Estação Rodoviária de Porto Alegre/RS iniciou no dia sete de outubro de 1999, após uma pesquisa realizada neste Terminal Rodoviário
onde circulam em média 30 mil pessoas diariamente, e muitas chegam do interior do RS, de outros
estados do Brasil, outros países e continentes, em busca de emprego, saúde, educação, moradia, documentação, quase sempre numa situação de pobreza e vulnerabilidade.
A pesquisa realizada foi estudada junto à administração Veppo da Estação Rodoviária e esta
encaminhou o pedido junto ao DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para conseguir um local para este serviço. O Diretor de Operações e Concessões do DAER delegou à Associação
Educacional e Beneficente São Carlos - ASEBESCA cessão de uso sobre a área do Módulo 52, na Estação
Rodoviária de Porto Alegre.
A ASEBESCA dedica-se a obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência
social a pessoas que necessitam, assume o serviço de Acolhida e Orientação ao Migrante neste local,
de acordo com o carisma da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo - Scalabrinianas, à qual pertence.
O serviço prioriza o atendimento personalizado considerando a realidade da pessoa humana no
momento, suas dificuldades, suas buscas, sua história de vida.
Ao mesmo tempo, visa sensibilizar a sociedade sobre o fenômeno da mobilidade humana e buscar alternativas de inclusão social, acolhida, encaminhamento para entidades públicas, a fim de que o
migrante seja reconhecido e lhe sejam garantidos seus direitos.
Beneficiados: Migrantes e famílias dos migrantes; Refugiados; Pessoas necessitadas.
Resultados:
Foram atendidas 21.000 pessoas em 15 anos de serviço nesse local;
Pessoas atendidas em suas necessidades;
Atendimento personalizado;
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Pessoas atendidas em serviços de proteção básica;
Pessoas fortalecidas espiritual e humanamente;
Documentação e capacitação profissional;
Conquista de emprego;
Pessoas retornadas a sua família;
Migrantes cadastrados;
Trabalho em rede.
Testemunhos:
Um migrante chegou à porta da missão. Estava com a roupa que não se sabia a cor, cabelos e
barba mal cuidada e com falta de higiene. Convidei-o para sentar-se e começamos a conversar. Estava
cheirando a álcool. Falou: “Vivo na rua, durmo na rua, bebo cachaça na rua”.
Sua aparência era de uma pessoa doente, desnutrida, nesse momento já havia tomado, mas estava consciente do que dizia. Ofereci um albergue para dormir e encontrar uma possibilidade para sair
da rua. Não aceitou. Tentei falar que ele tinha condições de superar esta situação, que ainda era tempo
e que ele não estava sozinho, mas que Deus era seu Pai e que estava com ele e queria vê-lo feliz, porém
que precisava fazer sua parte para alcançar esta felicidade. Baixou a cabeça e ficou pensativo. Perguntei se estava disposto a fazer algo para si mesmo e melhorar sua vida. Resposta espontânea e decisiva,
um sim alegre. Ofereci um tratamento para alcoólatras onde encontraria pessoas que ajudariam. Foi
encaminhado para a Associação dos Alcoólicos Anônimos – Avenida Independência, nº. 993 (fundos).
Tudo bem. Foi oferecido um lanche e saiu contente. Passou um tempo e o rapaz apareceu. Não o reconheci. Estava bem vestido, com roupa limpa, barba e cabelo bem alinhados, muito contente. Veio
agradecer a ajuda e contou que já estava trabalhando, ganhando seu dinheiro, arrumando um quarto
para morar e que seu chefe o ajudava a guardar seu dinheiro. Disse que não precisou ficar internado.
Só participava das reuniões à noite e lá aprendeu a viver e ser gente de verdade.
Este é um caso. Outros semelhantes a este e outros estilos, acolhemos na missão.

14

PASTORAL COM MIGRANTES

Resgatar a vida de nossos irmãos migrantes,
reconduzindo-os para uma vida digna
de filhos de Deus e cidadania
é sempre uma alegria de nossa missão.
O olhar de Jesus é sempre de misericórdia
para com a pessoa.
É sempre um desafio e compromisso da missão
a acolhida da pessoa do migrante
e ajudá-lo em suas necessidades.
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LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS – ALVORADA
Ir. Natalina Arcari
Nome: Serviço Pastoral do Núcleo de Leigos João Batista Scalabrini
Localização: Município de Alvorada/RS, Brasil
Parcerias: Grupo Cristo Rei de Leigos Missionários Scalabrinianos
Período: 2011 – 2013
Custos: Autossustentação.
Contexto:
O Núcleo João Batista Scalabrini existe desde 1997, assessorado pelas Irmãs Scalabrinianas da
Comunidade Missionária Alvorada, em sintonia com a Igreja, com o movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos (LMS), com a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas (MSCS), e com a realidade migratória de Alvorada.
O LMS do Núcleo João Batista Scalabrini partilha o carisma e missão das Irmãs MSCS, sempre
atento ao fenômeno migratório e sensível à vida e à história das pessoas em mobilidade. Testemunha
os valores scalabrinianos da acolhida, da universalidade, da esperança, da provisoriedade, da solidariedade. Sua ação pastoral é a vivência do batismo no carisma scalabriniano, conforme o objetivo do
movimento de LMS, e participa ativamente nas pastorais da igreja local e nos movimentos sociais da
localidade.
O município de Alvorada é fluxo de migração, a maioria de sua população migrou de outra cidade, estado e país para estabelecer-se nesta localidade. Porém, um grande número desloca-se diariamente a Porto Alegre para trabalhar, a fim de conseguir sustentar sua família. Há, também, pessoas
e famílias vivendo em situação de pobreza e vulnerabilidade, sem as condições básicas de viver com
dignidade e que necessitam de uma acolhida respeitosa e solidária.
Descrição:
O Núcleo João Batista Scalabrini tem como principal missão a acolhida solidária às pessoas migrantes. Empenha-se em realizar ações que expressem o carisma scalabriniano, preocupa-se com a
formação sólida, compromete-se em viver os valores scalabrinianos em sintonia com o movimento
LMS, assume pastorais na comunidade e o serviço de animação vocacional e missionária com a juventude e a educação em escolas municipais, mantém contato com órgãos públicos, empresas, centros
profissionais e encaminha migrantes a fim de serem habilitados para renda própria, trabalha com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, atua nos MCS locais, sensibiliza a sociedade quanto ao
fenômeno migratório, celebra a Semana e o Dia do Migrante com solenidade e participa das celebrações dos migrantes trabalhadores – construtores da Arena do Grêmio e Beira Rio. Participa dos encontros anuais dos Grupos Cristo Rei e Imaculada Conceição no sábado após a Páscoa, no Santuário Nossa
Senhora de Caravágio em Farroupilha; participa dos encontros anuais dos núcleos do Grupo Cristo Rei.
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Beneficiados:
Leigos Missionários Scalabrinianos e suas famílias;
Migrantes e pessoas em necessidades;
Comunidade de fé e movimentos sociais;
As pastorais eclesiais e sociais.
Resultados
:
Encontros mensais do grupo no 3º domingo do mês;
Estudos dos livretos de formação;
Participação em celebrações de Natal e Páscoa com migrantes trabalhadores na construção civil;
Animação da celebração do Dia do Migrante.
Compromisso com o Carisma Scalabriniano;
Crescimento como Ser Humano Solidário;
Sensibilidade com os empobrecidos, doentes, discriminados e desprovidos de suas necessidades;
Aprofundamento da fé na partilha e na responsabilidade com as pessoas migrantes e/ou vulneráveis;
Presença ativa na comunidade e no Serviço de Animação Vocacional e Missionária.
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JOVENS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS –
ALVORADA
Ir. Natalina Arcari
Nome: Jovens Missionários Scalabrinianos
Localização: Alvorada/RS, Brasil
Parcerias:
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas;
Movimento dos LMS; Comunidade de Fé; CNBB;
Sociedade Civil.
Período: 2012 – 2013
Custos: Autossustentação.
Contexto:
A Igreja fundada por Jesus Cristo é essencialmente missionária e a Congregação MSCS, fundada
pelo Bem-Aventurado João Batista Scalabrini a serviço dos migrantes, é missionária. Por isso a importância de articular e apoiar os jovens em seus esforços e iniciativas, e ajudá-los a amadurecer na
sua identidade de Jovens na busca de uma formação missionária, em base na proposta da CNBB e da
Congregação MSCS.
O objetivo principal do Grupo de Jovens Missionários Scalabrinianos visa despertar, avivar, formar
e manter o espírito missionário, ajudando-os a realizar a missão na família e na localidade, respeitando a
sua caminhada e suas iniciativas pastorais, preparando-os para o mundo da mobilidade humana: Jovens
dinâmicos, solidários, participativos, responsáveis, acolhedores, engajados na caminhada eclesial, tendo
como fonte inspiradora JESUS CRISTO. Os Jovens são sensíveis a descobrir sua vocação, ser Amigos e
Discípulos de Cristo. Eles representam enorme potencial para o presente e o futuro da Igreja; têm capacidade de se opor às falsas ilusões de felicidade e colocar-se na busca do sentido da vida.
Diante de tantos desafios e ameaças que se apresentam aos jovens no mundo de hoje, tornando
-os presa fácil, se faz necessário privilegiar o amadurecimento na Fé e a valorização da Vida.
Descrição:
Formação Missionária e Vocacional com base na proposta da CNBB e movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos.
Compromisso missionário na realidade em que vive e atua e com a Jornada Mundial da Juventude.
Espiritualidade baseada na oração e na solidariedade.
Engajamento na Pastoral da Juventude e de Conjunto.
Partilha da Palavra de Deus e experiências vividas.
Participação nos encontros semanais, romarias vocacionais, estudos de temas vocacionais e missionários da congregação das Irmãs MSCS.
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Atividades sociais.
Dinamização e animação de celebrações, encontros, catequese e eventos.
JESUS CRISTO amigo e modelo.
Beneficiados: Famílias e comunidade.
Resultados :
Encontros semanais,
Retiro anual,
Conjunto musical para celebrações.
Compromisso missionário e evangelizador;
Jovens cristãos conscientes;
Participação ativa na Igreja;
Vivência dos valores scalabrinianos da acolhida,
da solidariedade, da esperança;
Busca do sentido da vida;
Celebrações vocacionais animadas com instrumentos musicais;
Integração entre grupos de jovens da localidade;
Experiência pessoal com Jesus Cristo;
Organização, competência e compromisso.

Testemunhos:
“Meu nome é Guilherme Silveira tenho 19 anos sou técnico em redes de computadores e analista de sistemas, mas o que me deixa mais feliz é o dom especial que
Deus me deu para trabalhar com a juventude. Participo da comunidade paróquia
Santo Antônio da cidade Alvorada desde os meus 8 anos ande comecei fazendo
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aulas de violão e tocando nas missas. Participei dos grupos ONDA e JOCC na comunidade e hoje estou levando em frente a minha caminhada como coordenador
do grupo de jovens missionários.
Eu me orgulho do meu trabalho. Na comunidade todos admiram minha força de
vontade, minha dedicação e meu esforço, eu tento passar a todos aqueles jovens
que estão começando sua jornada na igreja tudo aquilo que aprendi e também
tento buscar ideias novas e trazer mais oportunidades para os nossos movimentos.
Ser um jovem missionário é uma grande alegria para mim, não há preço que
pague o orgulho que eu sinto, seria aquele princípio de “Jovem evangelizando
jovem”.
Nosso grupo é formado por 12 jovens, onde todos que participam tiveram uma
história parecida com a minha.
Em 2010 comecei dando aulas de violão na paróquia, daí foram surgindo grandes
amizades que até hoje permanecem fortes através deste grupo, levamos alegria
aonde vamos, somos muito felizes no que fazemos, temos como missão evangelizar através da música e levar o sentimento da emoção em cada coração fazendo
com que os sons dos nossos instrumentos e nossa voz toquem o coração de cada
pessoa que escuta nossas canções.
Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por esta pessoa que eu sou, me sinto realizado,
mas pretendo mover montanhas ainda conforme o tempo passar, quero tornar o
grupo dos Jovens Missionários um forte Movimento, busco sempre estar informado
sobre as inovações, busco muitos desafios e quero trazer mais novidades para igreja
onde eu estou atuando.”
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CENTRO SOCIAL MADRE ASSUNTA MARCHETTI
Irmãs: Marilene Zanella e Carla Frey Bamberg

Nome: Atendimento às Famílias Migrantes
Localização: Bairro Olaria, Município de Canoas na região metropolitana de Porto Alegre /RS
Parceiros: Cáritas Arquidiocesana de Porto Alegre, Centro de Referência da Assistente Social CRAS, parceiros voluntários e pessoas voluntárias da comunidade, irmãs e formandas da Congregação
das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, Leigos Missionários Scalabrinianos.
Período: Início no ano de 1995 e continua por tempo indeterminado. O Centro é uma obra social
da Associação Educacional e Beneficente São Carlos pertencente à Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos, Província Cristo Rei, Porto Alegre/ RS.
Custos: Recursos da Associação Educacional e Beneficente São Carlos – ASEBESCA.
Contexto:
O Centro Social Madre Assunta desenvolve atividades no município de Canoas, um dos maiores municípios da grande Porto Alegre. Segundo os dados do IBGE de 2010 contava com 323.827 habitantes. Os
habitantes na maioria residem nos grandes bairros da cidade, entre os quais o Bairro Olaria e o Guajuviras.
O Bairro Guajuviras, segundo pesquisa de levantamento de dados feita pela Congregação MSCS no ano de
2007, constatou-se que possui cerca de 70 mil habitantes. A população é constituída de diversas culturas.
Descrição:
A partir dos anos 1970, registrou-se um intenso fluxo migratório, o êxodo da zona rural para a
cidade, seduzidos pelas necessidades da mão de obra. Diante dos desafios da realidade migratória da
cidade em Canoas, no ano de 1987 as Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, Província Cristo Rei, Porto Alegre, RS, em resposta ao carisma missionário para os migrantes, assumiram o
trabalho com as famílias oriundas dos municípios do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil.
A cidade de Canoas, sem um planejamento adequando para acolher as famílias migrantes, passou
a enfrentar problemas com déficit de moradias. Ocorreram muitas habitações irregulares. Observa-se
que a cidade de Canoas é formada por duas categorias de pessoas, ou seja, por um lado encontramse as famílias com um elevado poder aquisitivo e do outro um grande número de famílias que lutam
para sobreviver. Sabe-se que a inserção na cidade nem sempre é fácil, e os migrantes recém-chegados
encontram dificuldades, como: o acesso à moradia, o emprego, a falta de qualificação e profissionalização que os impede de obter vida digna, provocando a marginalização e trabalhos subalternos. Nesse
contexto, constatam-se sofrimentos das famílias migrantes em busca de melhores condições de vida,
saúde, trabalho, educação e integração social.
A migração força a pessoa a se expor a profundas mudanças, sejam elas na rede de relações sociais e afetivas, assim como na esfera emocional, psíquica. O migrante devido a mudanças radicais nos
padrões de comportamento, convivência e profissional está sujeito a todo tipo de exploração social,
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faz um esforço grande para inserir-se nos novos espaços sociais e culturais e enfrentar a competitividade do mercado do trabalho.
A proposta do Centro Social Madre Assunta Marchetti é atender as famílias em situação
de vulnerabilidade social, crianças, adolescentes e mulheres dos bairros Olaria e Guajuviras do
município de Canoas. Esse projeto origina-se do diálogo entre comunidade local e as Irmãs Missionárias Scalabrinianas que atuam nos bairros. O Centro Social Madre Assunta Marchetti atua na
qualificação, articulação e integração das políticas sociais de proteção básica, voltadas às crianças,
adolescentes e às mulheres.
O trabalho no centro tem como meta a integração das famílias na sociedade, em especial as
crianças, adolescentes e mulheres, por meio de atividades culturais, esportivas e educacionais. O Centro Social Madre Assunta também dispõe de espaço para o atendimento personalizado, acolhida, escuta e encaminhamento dos usuários a atendimentos especializados. São disponibilizados meios e
recursos humanos para a visitação domiciliar.
No local são oferecidas oficinas de artesanato (crochê, decoupage, tear, tricô, artesanato com
meias, patchwork, patchapliquê, (bordado em fita), acolchoados, reciclagem, costura e cabeleireiro.
Essas atividades visam beneficiar as famílias migrantes de baixa renda, a fim de lhes possibilitar o exercício da autonomia, a promoção de sua condição socioeconômica, cultural, educacional e a integração
na comunidade em que vivem.
Enfim, toda ação social e missionária desenvolvida no Centro Social Madre Assunta é de
caráter preventivo, pois a intervenção se dá de forma multidisciplinar e busca educar, formar e
acompanhar os processos de aprendizagem de suas capacidades e habilidades, oportunizando
crescimento humano, espiritual e o comprometimento com a Inclusão social.
Beneficiários:
Famílias migrantes de baixa renda;
Mulheres das comunidades dos bairros;
Crianças de 0 a 12 anos;
Adolescentes.
Resultados:
Atendimento assíduo às famílias migrantes por meio de
visitas domiciliares e a participação dessas famílias nas diferentes oficinas oferecidas no Centro Social Madre Assunta;
Uma maior consciência e compromisso por parte das mulheres e comunidade;
Um grande número de pessoas que colaboram voluntariamente nas atividades do centro;
Engajamento, clima de confiança, alegria e entreajuda
nas atividades realizadas no centro;
Confiança por parte das famílias atendidas;
Muitas das mulheres que fazem os cursos hoje já estão no mercado de trabalho;
Gratidão por parte das pessoas que conseguiram um trabalho;
Mulheres que permanecem no centro atuando como voluntárias;
Crianças envolvidas, participativas, com aprendizagens positivas que os estimulam a superar
suas dificuldades e cultivar valores que os possibilitam a fazer a diferença na sociedade.
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O Centro tornou-se uma referência de atendimento
às pessoas necessitadas, especificamente aos migrantes
pobres que chegam desprovidos de tudo.
Em tudo o que realiza vivencia a espiritualidade scalabriniana com gestos de acolhida, respeito pela diversidade, esperança e alegria.
Testemunhos:
Depoimento de monitoras e monitores que atuam
no Centro Social Madre Assunta:
“Sou Cláudio Vitória, sou professor de
Judô e trabalho no Centro S. Madre Assunta desde 2009, me sinto feliz por fazer parte deste grupo de pessoas que atuam com dedicação e compromisso para
o bom êxito das atividades realizadas pelo Centro. É um trabalho que exige de
todos nós muita atenção e doação, mas o fato de saber que estou contribuindo
para ajudar as pessoas a se desenvolverem com mais dignidade, de estar oportunizando uma chance para se constituírem enquanto pessoas com direitos e deveres, já é o bastante. Acredito que é possível fazer a diferença”.
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“Eu, como Leiga Missionária Scalabriniana atuando no Centro Social Madre Assunta,
estou fazendo um trabalho voluntário, mas é gratificante pelo fato de estar ajudando
pessoas que não tiveram oportunidade de aprender algo que lhe devolva a autoestima, uma renda e mais responsabilidade. Quando isso acontece, sinto o quanto é
bom transmitirmos com amor aquilo que sabemos em prol do bem aos menos favorecidos.”
Elizângela da Silva, 37 anos, tem 7 filhos e vive num apartamento de dois cômodos pequenos no
Guajuviras, Canoas. O marido ficou um tempo sem emprego, mas agora faz alguns meses que voltou
a trabalhar, ganha o salário R$ 600,00, pagam 150,00 da casa, não conseguiram pagar a luz, a AES sul
cortou, por enquanto tem luz emprestada da vizinha, ou seja, puxaram um fio para casa dela, “gato”.
Elizângela sente-se muito aflita, preocupada, seu estado nervoso a deixa sem voz. Chora e com uma
criança de um ano no colo, diz:
“Muitos dias não tenho o que comer. Tentei deixar as crianças sozinhas para fazer
umas faxinas, os vizinhos fizeram denúncia ao Conselho Tutelar. Tive que provar que
fiz isso por necessidade. Busquei o Centro Social Madre Assunta, na esperança de conseguir um auxílio, aqui me sinto bem, sou bem acolhida, até esqueço um pouco dos
problemas, as crianças gostam e se divertem. Estou no Projeto há 3 meses, participo
da oficina de artesanato em meia com a professora Cléia, uma pessoa maravilhosa,
atenciosa e muito capaz. Apesar de fazer pouco tempo que estou participando gosto
e estou aprendendo bastante e além do mais os trabalhos são lindos. Estou vendo se
consigo creche para os pequenos e me inscrever no Bolsa Família. Já fui procurar mas
até o momento não consegui.”
“Eu sou Vanessa, 30 anos, tenho cinco filhos, o maior com 11 anos e o pequeno tem
1 ano, marido está preso. Agora consegui creche para os dois pequenos, eu preciso trabalhar, mas todo trabalho que aparece não fecha devido os horários que não
combinam com os horários da creche, não tenho como jogar toda responsabilidade
no filho de 11 anos, ele me ajuda bastante, mas ainda é novo. Os três filhos maiores
estão participando das atividades do Centro e gostam, participam com vontade. Enquanto eu não conseguir um trabalho eu preciso da ajuda do Centro, estou no curso
de costura e estou aprendendo.”

DEPOIMENTO DAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
O Centro Social Madre Assunta atende semanalmente mais ou menos 95 crianças e adolescentes. As atividades desenvolvidas são: judô, capoeira, informática, oficina de dança e atividades recreativas com as crianças menores. As atividades são desenvolvidas com a ajuda e orientação de cinco
voluntários, no qual demonstram muito empenho e carinho para com as crianças e adolescentes.
O Centro é um espaço importante na vida das crianças e adolescentes, ali eles encontram acolhida e desenvolvem suas capacidades artísticas. Laurem Ferreira Ragazzon, com 7 anos, estuda no
segundo ano, participa do projeto nas oficinas de capoeira e dança. Ela diz:
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“Os monitores são legais, dão muitas brincadeiras, fazem a gente dançar, gostar da
dança livre e dos ensaios. Gosto também da pracinha e de jogar futebol com os coleguinhas.”
Lucas dos Passos, 10 anos, frequenta o judô, a dança e a capoeira e diz:
“Adoro vir aqui no projeto, é um lugar legal, gosto das pessoas que nos ensinam,
aprendi muitas coisas. Gosto também de jogar futebol na quadra. Os professores e
as Irmãs são legais.”
Rafaela tem 7 anos, participa da aula de dança, capoeira e judô. Ela diz:
“Gosto de todos, os professores são legais, dão brincadeiras, gosto dos 3 professores.
Nunca ninguém me destrata, gosto de todas as pessoas que passam aqui, em especial as Irmãs.”
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PASTORAL DA CRIANÇA EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA
Ir. Zenaide Guarnieri
Nome: Pastoral da Criança
Localização: Bolívia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Honduras, Paraguai, Uruguai.
Período: 2012 e 2013
Orçamento: Próprio da Pastoral da Criança.
Contexto: Os países atendidos na implantação da Pastoral da Criança são fortemente marcados
pelo fenômeno da migração.
Beneficiados: As famílias registradas caracterizam-se como: migrantes internos, migrantes que
estão à espera para cruzar a fronteira para seguir viagem aos Estados Unidos, famílias deportadas,
retornados e aquelas cujos maridos ou filhos maiores estão já há muitos anos trabalhando em países
estrangeiros e muitos deles já com outras famílias constituídas.
Bolívia
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

1

4

13

145

216

11

50

1 - Entrega da Balanza - GUAYACAN - Hogar pobre no cerro

2 - Entrega da Balanza en SANTA ROSA - era una fiesta DE alla vienen caminando 2 horas p/ Formación

26

PASTORAL COM MIGRANTES
El Salvador
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

1

4

13

145

216

11

50

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

Guatemala
Año

Diócesis

2013

2

2

8

127

227

16

25

2012

1

2

5

176

265

35

48
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Honduras
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

7

30

193

4.038

6.761

187

638

Paraguai
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

8

28

130

2.085

2.597

108

246

2012

6

29

154

2.368

2.923

135

294
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Uruguai
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

2

3

4

26

35

6

18

México
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

1

8

16

82

80

20

17

2012

1

2

7

32

39

13

39
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Panamá
Año

Diócesis

Parroquias

Comunidades

Familias

Niños

Gestantes

Líderes

2013

3

4

8

60

75

15

36

Resultados:
A Pastoral da Criança ajuda muito a essas famílias migrantes para que elas possam viver com
mais dignidade na construção de novos valores em suas vidas, dando à mulher a oportunidade de assumir a família e ajudá-la a superar os desafios da mesma.
Nesses países a Pastoral da Criança ajuda na construção de verdadeiras comunidades fraternas,
em que a espiritualidade vai se construindo mediante a acolhida, a visita mensal, Celebração da Vida e
reunião de reflexão e avaliação, para que todos, líderes e família, tenham vida em abundância. (Jo 10, 10)
Testimonios:
“Yo soy Valquiria, de Uruguay, líder y coordinadora de la comunidad y estoy me preparando para ser capacitadora, participé de una capacitación de Juegos y Juguetes
en Santana de Livramento - Brasil. Yo estoy muy feliz porque esta Pastoral es una bendición para todos nosotras, pero es muy difícil traer estas familias para la Celebración
de la Vida. Pero veo que estas familias son tan desorganizadas y falta la presencia
de Dios. Veo que a los pocos vamos venciendo estos desafíos. La miseria humana es
muy desafiadora y veo que esta Pastoral nos enseña todos los días a renovarnos en
Jesús liberador.”
Hna. Vidalla, de El Salvador, nos habla que está haciendo enamorada con la Pastoral de la Niñez.
Así dice ella:
“Organicé un equipo de trabajo, en mi Parroquia, pero me cuesta porque son esposas de narcotraficantes. Como siempre hago las celebraciones en comunidad
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(templo), la coordinación nos expulsó porque estas personas no son dignas de entrar
en el templo, están en desacuerdo con la comunidad. Está muy difícil para trabajar
aquí, todos nos expulsan. Tuve que pedir permiso al Obispo para seguir a trabajar
con la Pastoral de la Niñez. Nunca me imaginé llegar a este punto para llevar vida a
los pequeñitos y necesitados. Me di cuenta que tenemos que nos convertir día a día
y que esta Pastoral nos ayuda mucho en la comunidades, pero tenemos que tener
siempre personas que nos ayudan a entender mejor la metodología. Gracias. Hacía
mucho tiempo que buscaba un proyecto así para ayudar las familias a salir de esta
realidad opresora.”
“Hola, aquí estamos nos capacitando, construyendo un espacio para todos los que
no conocen el mensaje de la Vida de Jesús. Quiero contarles que me llamo María, soy
de México. Cuando hice la primera Visita Domiciliaria me sentí muy mal, por ver la
situación de cómo se encuentra una familia de mi comunidad me llene de calofríos.
Yo quería salir rápido para no demostrar lo que me estaba causando tan mal. Pero
sí regrese otro día para pasar el mensaje que la Pastoral de la Niñez nos enseña.
Para llegar otra vez tuve que rezar y me llenar de pilas para no llegar otra vez y salir
rápido. Cuando empecé hablar el mensaje de Jesús me sentí tan bien. Que ahora esta
familia siempre me acoge en mis visitas y no falta en las Celebraciones de Vida. Les
quiero decir también que yo me estoy convirtiendo a los pocos y que estas familias
nos enseñan todos los días algo nuevo.”
“Soy Jaime, de la Comunidad San Isidro Labrador - Diócesis de Penonomé - Panamá. Yo estaba un poco sin interés de hacer parte de la Pastoral de la Niñez, cuando
mi compañera fue invitada para seguir la capacitación y en la casa ella compartía
lo que había estudiado y de la importancia de esta Pastoral para las Familias y comunidades. A veces a escondidas yo leía el Manual y me llamaba la atención de la
importancia de las informaciones prácticas para las familias, madres embarazadas
y niños y niñas.
He visto que para evangelizar a todos en especial las familias de la comunidad necesitamos dar testimonio de vida, como no estaba casado buscamos nos casar.
En el mes de julio mi esposa iba a capacitar en una nueva comunidad, donde ella
caminaba 1 h.30 m. porque no hay caminos. Y justo yo estaba en la casa con la Televisión prendida donde estaba el Papa Francisco en visita a Brasil hablando justamente
de salir de casa para visitar las personas necesitadas. Salí corriendo y me acerque a
mi esposa donde caminé con ella para capacitarme en la Pastoral. Lo que me llamó
la atención, cuando yo estaba en la comunidad, no sentí este llamado, pero ahora me
sentí llamado para hacer algo por las familias de mi país. Esta Pastoral nos enseña
mucho de siempre estar atento a la necesidad del otro en este caso los miembros de
la familia. Si seguimos la metodología de esta Pastoral estamos seguros que la familia de mañana ya no será la misma, lo que falta hoy o que se perdió fue los valores.
Esta Pastoral nos ayudará a salvar las familias ya que no hay una pastoral que les
acompañe en la iglesia.”

31

Boas práticas de Atividades Missionárias

PASTORAL DAS MIGRAÇÕES NA DIOCESE DE BAGÉ / RS
Ir. Zeni Carminatti

Nome: Pastoral das Migrações
Localização: Diocese de Bagé/RS, Brasil
Período: Ano 2013
Custos: Projeto da ADVENIAT e da Diocese.
Contexto:
Na Diocese de Bagé, o fenômeno da migração é constante. A região da Serra, mais especificamente Caxias do Sul e Bento Gonçalves, se tornou o “sonho dourado” de muitos jovens e de famílias
no anseio pelo emprego e de uma vida melhor. Se por um lado os jovens saem da região de Bagé em
busca de oportunidades, também constatamos que com a implantação da Universidade Federal do
Pampa – Unipampa (Bagé, Dom Pedrito, Livramento e São Gabriel), da Faculdade Anglo-Americano
e o Instituto Tecnológico – IFSUL em Bagé, e a revitalização da URCAMP (Universidade da Região da
Campanha – Bagé, São Gabriel, Dom Pedrito) nos levam a perceber outra desafiante realidade: a vinda
de jovens de outras regiões do país e até mesmo a permanência dos locais buscando através do ensino
técnico e superior uma melhora da qualidade de vida.
A realidade dos assentamentos, em praticamente todas as paróquias, exige uma metodologia
de evangelização diferenciada, pois os assentados nos apresentam uma outra e desafiante realidade
socioeconômica e cultural.
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Descrição do projeto:
A Pastoral dos Migrantes na Diocese de Bagé vem sendo coordenada pelas Irmãs Scalabrinianas, e o projeto abrange as quatro
áreas pastorais da Diocese assim formadas:
Área João XXIII: Aceguá, Candiota, Hulha Negra, Pedras Altas e
Pinheiro Machado – 34.223 habitantes;
Área de Bagé: Bagé e Lavras do Sul – 124.461 habitantes;
Área de Livramento: Livramento e Dom Pedrito – 121.429 habitantes;
Área de São Gabriel: São Gabriel, Santa Margarida do Sul e Rosário do Sul – 102.611 habitantes.
As atividades são realizadas a nível regional e diocesano, nas
paróquias, assentamentos e em algumas comunidades. Se fez contato e início de atividades com o país vizinho, Uruguai, nas cidades Aceguá e Rivera.
Parceria:
Trabalho em rede com as coordenações de catequese diocesana e paroquial.
Beneficiados:
Famílias migrantes; Jovens universitários; Comunidades e agentes de pastoral.
Resultados:
Organização de equipes de reflexão para a semana do migrante;
Celebração eucarística mensal em cinco paróquias;
Reflexão do tema junto às paróquias, comunidades e jovens migrantes universitários;
Parceria com: Direitos Humanos, Cáritas Diocesana, Coordenação Evangelizadora e outras para
atender as necessidades dos migrantes;
Disponibilização de material orientativo e informativo em português e espanhol;
Acompanhamento, atenção e atendimento das necesidades básicas. Gesto concreto: campanhas de roupas, comida e outros para as famílias nos assentamentos e migrantes mais necessitados.
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PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA NACIONAL –
PARAGUAY
Ir. Zeni Carminatti
Nombre: Servicio de Atención y Promoción al Migrante
Localización:
CEP – Conferencia Episcopal Paraguaya 9999
E-mail: migrante.py@gmail.com
Dirección: Alberdi 874 c/ Piribebuy, Asunción, Paraguay
Telefax: (+595) 595 – 21 44156
Colaboración:
Las organizaciones con las cuáles se viene en un proceso de construcción de las bases para una
política migratoria inclusiva y con enfoque de Derechos Humanos, son:
FEDIPAR – Federación de los migrantes en Paraguay
CCIM – Comisión Católica Internacional de Migraciones
OIM – Organización Internacional de Migraciones
CELAM – Conferencia Episcopal Latino Americana
CIPAE – Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias
EPPA – Equipo Paraguayo Pastoral en Argentina, trabajo en red
CCAM – Comisión Católica Argentina de Migraciones - Documentación
FMRSF – Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras. Argentina.
Conselho de Cidadãos Brasileiros de Assunção.
PSN – Pastoral Social Nacional
MDS – Mesa de Desarrollo Sostenible que nuclea a 35 ONGs y Pastorales Sociales.
Mesa de Estudio – para modificación de la ley de migración (Mesa Interinstitucional) – OIM, OIM,
PMH, FEDIPAR, MIGRACIONES.
Mesa Interinstitucional de Estudio, para articular esfuerzos y recursos dirigidos a los migrantes
en general y hacia los refugiados – DH, PMH, Migraciones, Secretaría de Repatriados, FEDIPAR, CIPAE.
CODEHUPY – Red Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
PMSF – Proyecto Misionero Scalabrinano de Frontera.
Instituciones Gubernamentales: Identificaciones, Migraciones, Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dpto. de Interpol, Consulados, Secretaría de Repatriados y refugiados Connacionales, MEC, Ministerio de Salud.
Período: 1991 - 2014
Costo:
La coordinación de pastoral, desde su inicio, opera en forma voluntaria a través de la autogestión
y colaboración de los fieles locales, por esta razón su intervención muchas veces se ve limitada.
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De igual manera, una de las herramientas el cual le permite seguir operando con las actividades
citadas y otras de índole pastoral, como el fortalecimiento de los equipos locales, son los procesos de
sinergias creados con organizaciones de la misma índole de la sociedad civil y/o eclesial y estatal. En
todos los trámites los migrantes pagan los costos.
Contexto:
En el año 1960 fue creada por la CEP la Comisión Católica Paraguaya de las Migraciones – CCPM,
con la misión de prestar servicio y asistencia a los migrantes con expresión del amor cristiano y solidaridad. Desde 1991 es asumida por la Congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas, para
luego constituirse actualmente en una Secretaría Ejecutiva que coordina a nivel nacional.
La Pastoral de la Movilidad Humana, como órgano de trabajo dependiente de la Conferencia
Episcopal Paraguaya dentro del ÁREA DE PROMOCIÓN HUMANA, forma parte de la Coordinación Nacional de Pastoral Social que, dentro de su Plan Estratégico Institucional, hecho desde la realidad de todas las áreas de pastorales, en su tercera línea de acción ‘DESARROLLO CON INCLUSIÓN Y ECONOMÍA
SOLIDARIA’ propone en su apéndice:
El Paraguay cuenta con una población total de 6.723.103 habitantes (DGEEC, 2009), de los cuales
el 61 % vive en las zonas urbanas. Esto se debe en gran parte a factores como: migración forzosa debido al aumento de la agricultura mecanizada y ganadería a gran escala, la búsqueda de mejores oportunidades laborales y educacionales, entre otros. Se estima que un total de 2.324.556 personas están en
situación de pobreza a nivel país, lo que representa el 37,9% de la población total.
La religión católica es predominante entre los habitantes del país (80,6%). Sin embargo, en numerosas reuniones y reflexiones con las comunidades, surge como una inquietud la falta de congruencia
entre las exigencias evangélicas y el compromiso social de la población, a pesar de que la mayor parte
de ella se declare católica. La promoción de los derechos propios del ciudadano, la toma de conciencia,
la incidencia en las políticas públicas por parte de los agentes pastorales principalmente migrantes, es
deficiente, esto se traduce en una baja participación de los mismos en la toma de decisiones que favorezcan a una política de inclusión en la sociedad.
Como un apartado bastante sobresaliente, propio de países de la región, son las violaciones y agresiones sistemáticas a los DDHH de las personas migrantes y refugiadas en el país. Por supuesto, esto tiene
una base fundamental de existencia de políticas públicas y leyes sobre migración y refugio elaboradas
desde una perspectiva económica excluyente y de seguridad nacional y, no de derechos humanos.
Se puede decir que la falta de reconocimiento de capacidades locales, de conocimiento de sus
derechos, de iniciativas para desarrollar actitudes o actividades de manera a modificar sus realidades
y el avasallamiento por la estructura política del momento, serían algunas de las causantes de esta
realidad.
Descripción:
La tarea de la Pastoral del Migrante se centra en una acción evangélica basada en la promoción
humana de la persona migrante, propiciando una participación ciudadana en los espacios de decisiones políticas y de protagonismo civil, con oportunidades para generar espacios de igualdad como
ciudadano, proponer condiciones de vida más justas y cooperar en la consolidación de la democracia,
desde una identidad cristiana.
Con frecuencia, esta tarea se desarrolla con mucha convicción, entusiasmo y desgaste de energía, enfocándose sobre aspectos específicos pero circunstanciales o incluso situaciones de emergencias, logrando a veces resultados poco relevantes y sin proyecciones ni efectos sostenibles.
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Desde una observación técnica, la debilidad de algunos factores relacionados a la institucionalidad, como la falta de una estructura más sólida como plataforma para los equipos de
trabajo, el acompañamiento a los procesos formativos de los agentes pastorales y la falta de
planificación, se constituyen como aspectos claves que no permiten desarrollar acciones realmente más eficaces.
En tal sentido, el presente proyecto surge como una propuesta que pretende brindar un soporte para
superar esas deficiencias e impulsar a la pastoral social diocesana hacia una acción orgánica y más integral.
Sugiere como líneas de acción principal los siguientes ejes de trabajo:
a) Cooperar en la construcción del fortalecimiento de la Pastoral de Movilidad Humana, articulada con las redes de protección, prevención, observación e incidencia a favor de migrantes,
refugiados y desplazados.
b) Promover el protagonismo del migrante, refugiado y desplazado, en coordinación con instituciones estatales y civiles, en los países de origen, tránsito y destino, generando procesos de
desarrollo comunitario, integral y sostenible.
c) Incidir en los procesos de construcción de leyes y políticas públicas a favor de los migrantes,
desplazados y refugiados, con propuestas de integración y de alternativas a las detenciones y
deportaciones.
d) Dinamizar y fortalecer los espacios de encuentros y diálogos entre los sectores afines, organismos estatales, otras áreas de pastoral y, los diversos agentes y actores que intervienen en
la pastoral de migrantes, refugiados y desplazados.
Con esto se busca que los propios migrantes, a través del análisis, la capacitación y las acciones articuladas con otros sectores, sean generadores de conciencia, alentando el protagonismo de los mismos como actores sociales en función al desarrollo local y construyendo una
capacidad de incidencia y ampliación de participación ciudadana igualitaria.
e) Facilitar sistemas de acogidas y de reinserción social para personas excluidas de la sociedad,
del cual deriva su misión de atender a los nuevos rostros de Jesucristo, los excluídos y marginados de la sociedad, como refiere el Documento de Aparecida. Su tarea principal apunta a la
promoción humana, considera fundamental la conformación y el fortalecimiento de los equipos locales de pastoral, a partir de la formación y capacitación permanente de sus agentes
pastorales para que estos tengan la capacidad de incursión en políticas públicas tendientes a
plantear políticas migratorias con enfoque de derecho y justicia social.
Cuenta con una oficina en la capital del país que atiende diariamente a personas provenientes de todo el país, de todas las religiones, con
distintos problemas desde la gestión de un documento hasta cuestiones humanitarias como
la gestión de traslado hasta su lugar de origen.
Beneficiados: Los tres grupos tradicionales de migrantes:
Emigrantes - paraguayos fuera del país. Acompañamiento a connacionales en Argentina, Brasil y otros
países.
Inmigrantes - extranjeros que viven en el país. La
mayoría son brasileros: 250 mil brasileros dados de 15/
marzo/2010.
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Migrantes Internos - nacionales que migran del campo a la ciudad o para otras partes.
Atención especial a mujeres migrantes en dos hogares de tránsito: en Asunción más de 20 año;
en Ciudad del Este 3 años de la presencia.
Las mujeres migrantes son acogidas, viven dos meses en el hogar, son capacitadas para trabajar
en servicios domésticos u otras profesiones.
Los hogares son coordinados por las Hermanas Scalabrinianas que se dedican con cariño y amistad por las migrantes.
Además de la capacitación profesional se hacen trámites de documentos de las mismas.

Realizaciones:
Participación, preparación y planificación:
- Elaboración de materiales didácticos, informativos y formativos.
- Talleres de formación y capacitación de agentes pastorales y otros.
- Campaña de sensibilización, difusión y socialización del proyecto.
- Seminarios a nivel diocesano y nacional.
- Buscar sinergias mediante trabajo en red con otras instituciones nacionales e internacionales.
- Foros nacionales e internacionales.
- Jornadas de intercambio de experiencias entre colectividades.
- Participación en encuentros internacionales.
- Conformación de equipos locales de Pastoral del Migrante.
- Organización de la 42º Misión Pastoral en Argentina 2014.
- Organización de la Semana del Migrante / Día Internacional del Migrante.
- Seguir las gestiones institucionales: regularización, trámites, orientación, información y acompañamiento ante instituciones estatales.
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Trámites de documentos y actividades que diariamente se realizan:
- Legalización de documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Antecedentes para Extranjeros Interpol: solicitud y legalización en departamento de personal
y Comandancia.
- Registro Civil: solicitud y legalización de certificados de nacimientos, matrimonios, actas, rectificaciones, informes no existencia en los registros.
- Certificado de Radicación: solicitud y retiro de certificado en Migraciones.
- Certificado de Salud – legalización en Ministerio de Salud.
- Certificado de Matrimonio – legalización en Registro Civil, Ministerio de justicia y trabajo, RR.EE.
- Vida y Residencia – legalización en Departamento de Personal y Comandancia.
- Legalización en consulados: argentino, brasilero, italiano, español y otros.
- Retiro de carnet de radicación de Migraciones bajo autorización.
- Encomiendas enviadas y recibidas con documentos de los migrantes – agentes y equipo de
PMH.
- Gestiones en escribanía: autenticaciones, declaración jurada, autorizaciones.
- Ministerio de Educación y Cultura: trámite de constancia para radicación de religiosos/as y legalización de documentos de estudios.
- Acompañamientos a migrantes que vienen del interior para trámites en las instituciones.
- Seguimiento de expedientes en migraciones e identificaciones.
- Atención a migrantes de escasos recursos que llegan a nuestra oficina.
- Traducciones de documentos de idiomas extranjeros ante traductores públicos matriculados.
- Poder Judicial: antecedentes judiciales, permisos del menor y otros trámites.
- Colegio de Escribanos Del Paraguay: legalización de poderes.
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HOGAR SANTA LIBRADA
Irmãs: Santina Lorenzon e Teófila Fernández Barrios
Nombre: Hogar de Tránsito Santa Librada “Un espacio para la mujer migrante”
Localización:
Calle Tte. Alcides González 2652 y 3ª, Barrio Pilar / Lambaré
Asunción – Paraguay
Colaboración:
Fundación Santa Librada
Pastoral de la Movilidad Humana
Escuela de Gastronomía y Hotelería – EFAES
Centro de Información y Recursos Humanos para el desarrollo – CIRD
Grupo “ Protege Tu corazón” – PTC, Educación del carácter
Centro de Atención a Trabajadoras Domésticas – CAT
Oficina Internacional del Trabajo – OIT
Equipo de Trata de Personas “Escuchando a Dios donde la vida clama” – CONFERPAR
Terminal de Ómnibus de Asunción
Ministerio de la Mujer
Centro de Referencia de la Mujer para la atención a Víctimas de Trata de Personas.
Período: 1991 - 2014
Costos:
Fundación Santa Librada
Congregación de las Hermanas MSCS
Contribución de las empleadoras.
Contexto
:
El Hogar de Tránsito Santa Librada - “un espacio para la mujer migrante” tiene como objetivo
principal la acogida, hospedaje, formación y capacitación a mujeres del interior del país que se
dirigen a la ciudad de Asunción en busca de trabajo, y necesitan de un período de formación y
capacitación para manejarse en la nueva realidad.
Durante uno o dos meses esas mujeres participan de cursos o talleres de capacitación profesional en servicios domésticos, ya sea cocinera, limpiadora, niñera, cuidados de personas mayores
y otros. Al finalizar, y después de un diálogo y acuerdo entre la migrante y una familia que necesita
de empleada, la migrante es ubicada en una casa en donde pasa a trabajar y percibir su salario.
El Hogar está ubicado a poca distancia de la Terminal de Ómnibus de Asunción, a la que
diariamente llegan mujeres provenientes de localidades de los diecisiete departamentos del país
en busca de trabajo. El mismo es coordinado por las Hermanas Misioneras Scalabrinianas desde
1991.
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Descripción:
En Paraguay, cada año se produce una oleada de migraciones que provienen desde las zonas rurales del país hacia la capital. Estas personas en su mayoría son mujeres quienes no tienen un estudio
que las respalde, ni una profesión que las ayude a paliar su pobreza.
En estas condiciones en lo único que pueden emplearse es en un servicio doméstico. Estas mujeres encuentran su horizonte de vida al migrar en los grandes centros. Tienen como objetivo conquistar
un espacio donde puedan sentirse reconocidas como personas e integrarse en el mundo del trabajo
doméstico, aunque muchas veces no encuentren respuestas satisfactorias a sus deseos y esperanzas,
y tengan que enfrentar el desafío de la discriminación, dominación y explotación.
El servicio doméstico es la principal ocupación de las mujeres en Paraguay, donde una de cada
cinco que trabajan se emplea en este sector y, del total de ellas, 57% tiene entre 15 a 30 años, según
cifra de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Paraguay es el país con menor renta del
Cono Sur latino americano y tiene 6,2 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres.
Hojeando los archivos con que se cuenta en el Hogar, se percibe unas diferencias en cuanto a la
movilidad de las mujeres migrantes. Por ejemplo, se observa que en los años 2000 a 2006 se produjo
una gran cantidad de movilidad en el Hogar, pero, a partir del año 2007 esto fue disminuyendo. Según
datos migratorios, esto es debido a la gran cantidad de migración que se produjo en el Paraguay desde
el año 2006 hacia España, y en mayor porcentaje se observa la movilidad de mujeres que, dejando su
familia y cargando sus añoranzas, migran en busca de una mejor condición de vida, desafiándose a una
nueva cultura y costumbres.
Las mujeres jóvenes que llegaban desde el interior del país a la capital para trabajar en servicios
domésticos, anteriormente ingresaban en el Hogar, eran fichadas y después ya se les ubicaba en una
casa donde ejercerían las tareas domésticas. Con el pasar de los años el Hogar viene ofreciendo mejor
capacitación profesional, y esto en colaboración con otras instituciones, como la Escuela de Hotelería y Gastronomía – EFAES que desde 2008 contribuye grandemente en la formación y capacitación
dentro de su área, así también otras instituciones y personas voluntarias en distintas áreas. El acompañamiento de parte de las hermanas es constante, para una formación integral y atendimiento de sus
necesidades básicas incluyendo servicios médicos, odontológicos etc. El Hogar proporciona también
una formación para desarrollo de micro negocios, oportunidad de nuevas alternativas de vida.
Beneficiados:
Directamente, mujeres migrantes a partir de 15 años de edad hasta los 50 años, provenientes
de los distintos departamentos del país. Mujeres retornadas que hicieron experiencia migratoria en
España, Argentina, Brasil, México y otros países.
Indirectamente, las familias, sea de las migrantes como de las empleadoras, y la propia comunidad y sociedad.
Resultados cuantitativos:
Desde 1991 más de 10.000 mujeres migrantes recorrieron al Hogar de Tránsito Santa Librada.
Resultados cualitativos:
Mujeres más preparadas y consientes de su papel en la familia y sociedad. Conocedoras de sus
derechos y deberes.
La mayoría de las jóvenes recurren a una formación académica y profesional. Trabajan y estudian.
Mujeres más evangelizadas, sedientas de Dios y de aprender algo más.
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Las migrantes sienten un ambiente acogedor y familiar.
Trabajo en red.
Ayuda de voluntarios.
Mejoría del ambiente por la reforma de la casa.
Legalización de documentos personales.
Oportunidad a las mujeres para sentirse bien y con más condiciones de asumir un trabajo. Autoestima y valoración de sí misma.
Testimonios:
“Desde que ingresé en el Hogar para ejercer el trabajo de recepcionista y de secretaría, he observado y escuchado diferentes necesidades, situaciones de angustias, problemas, tristezas, alegrías
y muchas otras cosas más en las caritas de cada una de las que ingresaban día a día en el Hogar;
algunas buscando trabajo para una mejor calidad de vida, otras buscando también para más que
trabajo, buscando ser escuchada por los problemas que atraviesa, esperando recibir por lo menos una palabra de aliento para poder nuevamente levantar el rostro y seguir su camino; otras
chicas ingresando golpeadas físicamente o psicológicamente por la vida que les tocó vivir, y otras
alegría y el humor que tiene dentro de ella, dispuesta a transmitir su alegría sin pedir mucho a
cambio; otras ingresando buscando no un trabajo como meta principal, sino buscando un poco
de amor, cariño, comprensión, respecto que no pudo recibir en sus casas. Estos son algunos de
los casos más resaltantes que yo rescato de cada migrante que ingresa en el Hogar. Esto me demuestra lo importante que es la función y el trabajo que está realizando el hogar por estas chicas,
todo por una meta de hacerle llegar estas chicas a vivir una mejor calidad de vida en un ambiente
sano, honesto, responsable, digno y cristiano.” (Josefina Alegre Guillen)
“Yo he pasado tantas veces en el Hogar en busca de trabajo, de mejoría. Gracias al apoyo, el esfuerzo de las hermanas he conseguido mi objetivo, la de trabajar y estudiar. Llegué por primera
vez en el Hogar en el año 2003: conseguí trabajo, terminar mis estudios. Ingresé en la facultad
psicología con mucho orgullo, con la frente en alta.
Gracias al carisma de las hermanas scalabrinianas, que me acogieron en el hogar y me ayudaron
a ser mejor persona. Ahora conseguí independizarme, tengo dos rubros de docente, trabajo en
una escuela hace dos años. Todas las personas me aprecian, ahora trato de ayudar a las personas sin trabajo, doy hospedaje, comparto mis cosas con las personas inmigrantes, ya que yo
tuve esta experiencia de ser ayudada en otros momentos. Me siento continuadora del carisma
scalabriniano, ejerciendo la solidaridad con los que vienen de otra ciudad, ya que estoy en una
zona fronteriza, a diario me encuentro con brasileros y paraguayos en busca de trabajo y ayuda.
La Virgen María y su hijo Jesucristo me siguen ayudando, dándome salud, familia, casa, trabajo
fijo y una linda experiencia de ser catequista.
Para mí, el Hogar de Tránsito Santa Librada es un Hogar fraterno y familiar. Todas las migrantes
del Hogar las considero mis hermanas y el Hogar mi familia. Valoro y aprecio el carisma de las
hermanas scalabrinianas, en realidad las debo mucho, ya que encontré en ustedes un apoyo e
incentivo en la hora cierta de mi vida.” Con cariño y reconocimiento: Dais y Raquel Zaracho.
“Queridas hermanas, cuando por primera vez llegué al hogar Santa Librada tuve la impresión de
que las hermanas eran muy serias y que iban hacer distinción entre las compañeras. Pero resultó
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todo lo contrario, aunque nunca me había faltado nada y había tenido todo lo que quise en mi familia, tenía una gran necesidad de sentir el AMOR de aquellas personas que dan todo sin esperar
recompensa. Aprendí a ser humilde, cooperativa, a valorar todo lo que Dios me ha dado, y hoy
estoy muy orgullosa del Hogar de Tránsito Santa Librada, de haber sido parte de esta maravillosa
familia. Estoy muy convencida de que el Señor permitió que en mi familia hubiera problemas para
que así me acercara más a Él y así también fuera luz para aquellos que más necesitan.
Conocí a personas excelentes que hoy y siempre serán mis amigas, me di cuenta que la amistad
puede darse entre todos los niveles sociales. Agradezco a las hermanas por la infinita paciencia
y comprensión, por haberme enseñado a rezar, a participar en la misa y apoyar mis estudios. A
las profesoras por haberme enseñado a hacer las tareas del hogar. Antes no sabía ni siquiera lo
que era el rosario o hacer un bife, porque se me quemaba todo. Ahora ya lo sé, y espero ayudar
a otros, así como lo hicieron conmigo. Les amo hermanas y por siempre estarán en mi corazón.”
Rebecca Ibiza Acosta Martínez.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (RDC)
Ir. Marizete Garbin
Projeto: Escolarização de crianças e produção agrícola para mulheres migrantes.
Localização:
O Projeto é de nível diocesano, localizado na Diocese de Kisantu, Província do Bas Congo na República Democrática do Congo. É desenvolvido na Paróquia de Ntombombo nas 8 vilas/comunidades
fronteiriças de Kimbendula, Kimuanga, Kisoka, Kikananga, Kimbidi, kinkawu, Kimbela, Nsanga, Kindolao.
No local encontram-se em torno de sete mil habitantes, entre eles 2.100 são refugiados, retornados e expulsos.
Parcerias:
CDS – Caritas Development Santé,
Padres da Paróquia Ntombombo,
Leigos, Voluntários da Pastoral das Migrações,
Polícia Fronteiriça,
Autoridades Civis,
Irmãs Scalabrinianas de Kisantu /RDC e de Uige/Angola
KINDER, Alemanha.
Período:
Julho de 2013 a Julho de 1014.
Projeto piloto com perspectiva de ser desenvolvido em outras paróquias.
Custos: 53.750,00 dólares.
Contexto:
A Paróquia de Ntombombo tem 3 fronteiras entre RDC com Angola:
Kimbendula fronteira com Kisangu Makondo;
Kimbidi fronteira com Kimalundu;
Nsanga fronteira com Kindombe/Kisaba.
Por estas fronteiras, diariamente migrantes congoleses tentam vida melhor no país vizinho. Nesta tentativa muitos caem pelo caminho. 2011 foi o ano eleitoral na RDC, e neste período o povo viveu
tempo de muita tensão e angústia. A corrupção e a mentira dos políticos orientavam o rumo que a RDC
poderia tomar.
Sempre na expectativa de dias melhores e na esperança de uma vida digna, muitos congoleses
se arriscaram e se arriscam a atravessar as fronteiras clandestinamente; porém, encontram muitas emboscadas no caminho. Assim, no dia 26 de agosto de 2011 houve o caso de 26 migrantes, 21 homens
e 5 mulheres, que foram pegos e assassinados. Apenas 2 sobreviventes que voltaram para contar a
história. Também, muitas mulheres violadas na presença de suas crianças, pelo caminho ou durante
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o tempo de recrutamento, são privadas do próprio alimento e de água potável. São sujeitas a tratos
subumanos, sem sequer ter o direito de reclamar. O vai e vem da migração acontece nos dois países.
Diariamente o povo desta região cruza as fronteiras por questões de trabalho, crianças que desejam
estudar, adultos que vão fazer a plantação agrícola, o mercado de venda dos produtos agrícolas, ou
questões de tratamento de saúde. Situações de abuso e maus tratos acontecem nos dois lados fronteiriços. A presença da Pastoral das Migrações é um sinal de esperança e aponta uma luz para a população, prova disto é a participação dos leigos nas formações e a calorosa acolhida por parte da população
sempre que as irmãs lá chegam. Sempre há alguém que conta a reação do que dizem as pessoas sobre
a presença das irmãs. O povo caminha até 40 km para participar das formações, e as crianças para
estudar fazem isto a cada dia.
Descrição:
A partir do ano 2001 a Congregação das Irmãs MSCS, Província São José da Itália, dinamizou a
missão na RDC - Diocese de Kisantu, com um projeto de repatriação dos refugiados angolanos residentes nas 4 paróquias com 7 fronteiras legais e outras clandestinas. Em 2006 a missão foi encerrada, porém um número de 9 mil imigrantes angolanos não quiseram retornar ao País de origem, continuando
na RDC. Em 2010 a missão foi assumida pela Província Cristo Rei, Porto Alegre, RS, Brasil, que continua
hoje a missão nestas fronteiras.
Em 2013 a KINDER/Alemã financiou um projeto com crianças migrantes da Paróquia de Ntombombo:
- 94 crianças vulneráveis de 6 a 14 anos foram beneficiadas com bolsas de estudo.
- 150 bancos de três lugares foram feitos e colocados nas três escolas, proporcionando melhores
condições para 450 crianças participarem das aulas.
- 3 bibliotecas foram colocadas, uma em cada escola, para ajuda metodológica aos professores.
- 152 mulheres, chefes de família, receberam: enxada, foice e sementes para cultivo da agricultura.
Metodologia:
- 3 dias de formação foi dada a um grupo de 24 leigos que acompanharão os beneficiados semanalmente, habitantes das 8 comunidades onde o projeto é desenvolvido.
- Mensalmente são realizadas visitas de acompanhamento das atividades por parte do supervisor do projeto.
- Trimestralmente são feitas visitas de acompanhamento, avaliação e formação pela responsável
do projeto.
- Um agrônomo, Pe. Igor Nlandu, que vive na Paróquia Ntombombo, ajuda com seu conhecimento, sobretudo nas atividades da agricultura.
Caracterização:
A República Democrática do Congo é um dos países considerados os mais pobres do mundo.
85% da população sobrevivem ao limite da dignidade humana com menos de 0,20$ por pessoa ao dia.
O país está em 167o lugar no ranque mundial do índice de desenvolvimento. Em 1972 a participação
escolar era de 92%, hoje é de 42%. Os serviços sociais de educação, saúde e acesso a água potável,
estradas e saneamento encontra-se em um estado de deteriorização avançado. A falta de acesso a estes direitos é causa de uma profunda miséria. A guerra do Leste é responsável por milhões de mortes;
provocadora de mais de dois milhões refugiados e deslocados.
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Beneficiados:
Diretamente, 861 pessoas, famílias de migrantes, (crianças, homens, mulheres, migrantes expulsos, refugiados) que estão permanentes na zona de intervenção.
Indiretamente, 3.918 pessoas, o resto da população, sobretudo as crianças autóctones nas 3
escolas que serão apoiadas, na zona de intervenção.
Resultados qualitativos:
Amor, acolhida, caridade, diálogo, partilha, ajuda, superação da vulnerabilidade e qualidade de
vida, paz e dignidade.
Professores com posse de material didático.
Coração alegre e agradecido por estar em missão junto aos migrantes.
Resultados quantitativos:
94 crianças vulneráveis beneficiadas com bolsas de estudo.
150 bancos de três lugares colocados em três escolas.
450 crianças participando das aulas.
3 bibliotecas em três escolas.
152 mulheres, chefes de família, receberam enxada, foice e sementes para cultivo da agricultura.
Testemunhos:
“Sou o Jean Pierre Bikumbu, leigo engajado na Diocese de Kisantu. De 2001 a 2006
trabalhei com HCR num projeto de repatriação de refugiados angolanos e hoje estou
na Cáritas Diocesana ligado as Irmãs Scalabrinianas, junto a pessoa de Ir. Marizete
Garbin para concretizar a ação da Pastoral das Migrações na Diocese de Kisantu em
RD Congo.
Desde o mês de agosto de 2012, a Ir. Marizete Garbin está implicada e empenhada
em formar leigos para as paróquias das fronteiras, os mesmos se dedicarão ao serviço voluntário da Pastoral das Migrações. Ela se engajou, então, a reforçar as capa-
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cidades de líderes comunitários que são formados para a Pastoral da Igreja, a fim de
melhor lutar para reduzir a vulnerabilidade onde o Migrante é vítima.
Esta missão não é o trabalho de uma pessoa, ela nos concerne a todos em nossas comunidades. Para o bem empreendimento, eu fui preparado e formado para realizar
esta Pastoral de conjunto junto aos Migrantes.
Eu me apropriei de estudos e reflexões partilhados a partir da filosofia e espiritualidade da Pastoral das Migrações. Sou agradecido a Deus e a Congregação Scalabriniana
pela presença em nossa Diocese e por oferecer este serviço à Igreja. A Igreja precisa
de pessoas assim, que tenham no coração o (LUTONDO) em kikongo, quer dizer o
AMOR. E as Irmãs oferecem este amor às pessoas e à Igreja.
Ontem, eu era membro desta Pastoral, hoje sou animador e supervisor de um projeto
da Pastoral da mobilidade humana, projeto de nome: Projeto de Apoio à escolarização de crianças na Paróquia fronteiriça de Ntombombo na Diocese de Kisantu.
Estou convencido que, como uma árvore, a Pastoral das Migrações vai crescer na
Diocese de Kisantu.” (Jean Pierre Bikumbu, Animateur Superviseur Pastorale de Migration, Diocese de Kisantu - RDC)
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INTEGRAÇÃO DOS REPATRIADOS ANGOLANOS
Ir. Neide Lamperti
Nome: Projeto de Integração aos Repatriados Angolanos.
Localização:
Projeto desenvolvido em Angola – África, mais precisamente nas dioceses: Diocese de Menongue – Província do Kuando Kubango (1.060km de Luanda); Diocese de Lwena – Província do Moxico
(1.315km de Luanda); Paróquia Bom Pastor do Kikolo, Diocese de Caxito – Província do Bengo (Região
metropolitana).
O presente projecto deu uma atenção especial aos repatriados de duas Dioceses fronteiriças:
Menongue e Lwena, iniciando a sua reintegração na sociedade e na comunidade cristã, em particular
das mulheres e raparigas.
Parcerias:
Estes dois projectos, com a mesma finalidade, foram financiados pela Nunciatura Apostólica de
Angola. Contou com uma parceria entre a Congregação MSCS e a Comissão Episcopal da Pastoral para
os Migrantes e Itinerantes de Angola e São Tomé – CEPAMI. Contou com o apoio das Comissões Diocesanas da Pastoral para os Migrantes e Itinerantes, dos Padres Missionários para a África, da Congregação das Irmãs do Bom Pastor e de um Jurista do Serviço Jesuíta aos Refugiados .
Período:
De Fevereiro a Outubro de 2012 – Lwena e Menongue.
Maio a Dezembro de 2012 – Paróquia Bom Pastor do Kikolo.
Custos:
Foram apoiados em duas parcelas:
1ª) 13 mil USD – Para Lwena e Menongue, recebidos em nome da CEPAMI.
2ª) 10 mil Euros – Para Kikolo, recebidos em nome da Congregação MSCS.
Foram encaminhados dois projectos em tempos diferentes. Para a Diocese de Caxito foram solicitados valores posteriores. Um projecto assumido em nome da Congregação MSCS em parceria com
a CEPAMI.
Contexto:
Em Angola houve a Guerra de Independência de Angola (1962 a 1974) e a Guerra Civil, confronto
militar, de 1975 a 2002. Logo após o término do conflito armado, a partir de 2003, um processo de
repatriamento permitia o regresso ao país de cerca 475 mil angolanos dos quais 410 mil viviam em países fronteiriços como a Zâmbia, Namíbia, República Democrática do Congo e Botswana. Em OutubroNovembro de 2008, por questões desconhecidas ao grande público, foram obrigados ao retorno em
torno de 55 a 60 mil refugiados angolanos expulsos da República Democrática do Congo. Em fins de
2011, com a perda do estatuto de Refugiado, foram outros 60 mil repatriados que retornaram a Angola, segundo o Ministério da Assistência e Reinserção Social e ACNUR. Muitos repatriados provenientes
destes países fixaram-se nas Províncias fronteiriças de Kuando Kubango (Diocese de Menongue), do
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Moxico (Diocese de Lwena) e mais próximos à capital, na Paróquia Bom Pastor em Kikolo – Diocese de
Caxito, entre outros locais. A grande maioria nasceu no exílio e não conheceu Angola; não falavam o
português, falavam francês, Inglês e outras línguas nativas, e não tinham a documentação necessária.
Muitos já concluíram o curso universitário. Ainda há muitos angolanos que devem retornar a Angola.
Todos estes repatriados tem necessidades sociais, econômicas, habitacionais, culturais, religiosas, familiares. Requer uma nova e urgente atenção por parte do Governo, da sociedade, da Igreja para a sua
reinserção na nova sociedade angolana pós-conflito.
Descrição:
Este projecto foi uma tentativa de dar uma atenção especial aos repatriados de 2 dioceses fronteiriças: Menongue e Lwena, e 1 Diocese metropolitana, Caxito. Iniciou-se um processo de reintegração na sociedade e na comunidade cristã. 85% da participação das aulas e formações eram mulheres.
As actividades desenvolvidas na implementação do projecto foram:
- Aulas de Língua Portuguesa para adultos e crianças que tinham a duração de 2 horas/aula diárias, durante 9 meses;
- Em Menongue as aulas eram para as crianças as quais só falavam em inglês porque são provenientes da Zambia. Passavam a manhã toda no jango, onde estudavam e recebiam alimentação.
- Foram oferecidos 6 seminários de formação com os temas:
Não à violência, sim à vida – palestra e celebração do dia da criança angolana.
Experiência de ser refugiado e repatriado.
Direitos e deveres de um cidadão angolano por um jurista do JRS.
A partilha cristã da experiência da migração.
Participação na comunidade cristã.
- Após cada seminário era oferecido um lanche e sumos.
Nos três locais de desenvolvimento dos projectos houve encontros e atividades com as crianças.
- Para os repatriados do Kikolo, além destes temas, foram oferecidos 2 encontros de formação
sobre cuidados com a saúde. Aprenderam a fazer pomada de cebola, pó para dor de dente, soro caseiro, entre outros. Foram esclarecidas muitas dúvidas em relação aos cuidados de higiene pessoal e às
práticas da saúde. Para esta abordagem, contou-se com a ajuda da Cooperadora Alemã para o Desenvolvimento de África, voluntária scalabriniana Hermine Burger.
- Foram realizados 3 seminários de formação de 2 dias para as lideranças da Pastoral das Migrações, um em cada localidade.
- Ajudou-se na obtenção da documentação de algumas equivalências de estudos.
- Além de alimentação, os repatriados receberam um kit com material escolar: cadernos, canetas, lápis, borrachas, pastas, dicionários Francês/Português ou Inglês/Português dependendo da realidade, e livro de gramática. Foram também doadas mais de 50 bíblias na Língua Portuguesa para os que
desejavam freqüentar a catequese e participar de grupos ou movimentos paroquiais.
Beneficiados:
Caracterização: Os repatriados são pessoas com muitas necessidades. Muitos moram de
favor na casa de amigos, conhecidos, parentes. Não têm trabalho, pois não falam a língua portuguesa. Não tem uma documentação pessoal legal, apenas documento de repatriado, sem a
qual não podem ter emprego. Alguns que já são formados precisam da obtenção da equivalência
e reconhecimento dos estudos e diplomas. Esta situação é, sobretudo, vivida pelos angolanos
expulsos da RDC, cuja situação ainda não foi regularizada; a esta situação acrescenta-se ainda a
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questão da reunificação familiar. Era necessária uma formação pessoal, humana, social, religiosa
em sua própria língua.
Sem emprego, juntam-se aos mais de 58% dos angolanos e estrangeiros que vivem do comércio
informal, vendendo qualquer coisa nas ruas da cidade. As mamás, em sua maioria, são zungueiras
(andam pela cidade vendendo seus produtos). O que recebem nem sempre é suficiente para a alimentação do dia.
As mulheres, as mais vulneráveis, são vítimas de violência, de abusos sexuais, de tráfico de seres
humanos e de más condições de trabalho. Correm certos riscos de saúde particulares: contágio com
VIH/SIDA, partos e interrupções de gravidez em condições sanitárias e médicas inadaptadas etc.
Número de beneficiados diretos: 640.
Número de beneficiados indiretos: 1200 (aproximadamente).
Resultados quantitativos:
Mais de 300 alunos inscreveram-se nos cursos de Língua Portuguesa.
190 adultos repatriados concluíram o curso de Língua Portuguesa.
82 crianças repatriadas com idade compreendida entre 5 e 16 anos participaram dos cursos em
Menongue.
65 animadores da pastoral das migrações participaram dos seminários: 35 em Menongue, 18 em
Lwena e 12 em Kikolo.
54 repatriados conseguiram o Bilhete de Identidade angolano.
4 conseguiram a equivalência dos estudos universitários.
A participação nos seminários de formação variava entre 65 a 115 pessoas. Motivos: viajavam às
províncias para obter a documentação, precisavam vender seus produtos, estavam mais interessados
em conseguir a documentação e outros motivos.
70% dos alunos repatriados, adultos e crianças, que freqüentavam as aulas aprenderam a Língua
Portuguesa. Muitos já participavam em alguns grupos na comunidade eclesial, como por exemplo,
grupo coral, catequese, grupos de oração.
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Resultados qualitativos:
Repatriados mais integrados na sociedade local e eclesial.
Integração no mundo do trabalho e ingresso na escola e catequese.
Criação de grupo de reflexão e coral (kikolo).
Migrantes com esperança fortalecida e maior sentido de vida cristã.
Repatriados com documentação - seguros quanto à sua legalidade no país.
Criação de uma comissão paroquial da pastoral das migrações no Kikolo, com 12 membros atuantes.
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ACOLHIDA AOS REPATRIADOS E VÍTIMAS DE TRÁFICO
Ir. Itelvina Bastian
Nome: Migrante Repatriado – Mulheres e Crianças Vítimas de Tráfico.
Localização:
Posto Administrativo de Ressano Garcia, Distrito de Moamba, Moçambique, fronteira com a
África do Sul. Projeto de âmbito nacional abrangendo também África do Sul, principalmente a região
fronteiriça.
Parcerias:
CEMIRDE - Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados;
Polícia Guarda da Fronteira;
Ação Social Local e Distrital;
Serviço de Migrações;
Polícia da República de Moçambique;
Procuradoria Distrital.
Período: Maio de 2011 a Dezembro de 2012.
Orçamento:
Cáritas Italiana, Save the Children, Solidariedade entre os migrantes repatriados, Província Cristo Rei.
Orçamento anual: 20.000 dólares.
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Contexto:
O projeto é de âmbito nacional, mas a procedência do maior número de migrantes é das províncias
da Região Sul do País: Inhambane, Gaza e Maputo. Abrange também, África do Sul, principalmente a região
fronteiriça.
Desenvolve-se na Vila de Ressano Garcia – Distrito de Moamba, localizada na fronteira com África do Sul, a 90 km de Maputo. A população residente na vila é de aproximadamente 8 mil habitantes,
mas há uma intensa mobilidade de pessoas que diariamente circulam entre os dois países.
Os migrantes repatriados pelas autoridades sul-africanas são um dos principais grupos migratórios considerados vulneráveis que circulam por Ressano Garcia. O motivo principal que os leva a deixar
a terra de origem é a extrema pobreza que vivem suas famílias e a falta de perspectiva para o futuro.
O maior número destes migrantes é de camponeses, analfabetos ou com escolaridade fundamental
incompleta. Diz um migrante:
“Pulamos a cerca, em busca da vida. Aqui em Moçambique, nossa família passa fome. Estamos
sem trabalho, sem meios para cultivar a terra, sem água e sem possibilidade para os filhos estudarem.
Agora, estamos de volta sem nada, as nossas coisas ficaram na África do Sul.” Outro acrescenta: “Roubar, ou violar a fronteira.”
Outros grupos de migrantes, sem documentos, são detidos no momento de atravessar a fronteira. A maioria deles passa pela cadeia, muitos deles regressam sem nada. O dinheiro, o atravessador
levou. A pasta com roupas ficou no Chapa, que seguiu a viagem. Muitas vezes por semana a polícia sul
-africana chega a Ressano Garcia trazendo migrantes indocumentados detidos na África do Sul. Entre
estes, também há mulheres e crianças, algumas vítimas do tráfico.
Descrição:
As Irmãs Scalabrinianas, desde sua chegada em Ressano Garcia em 1994, procuraram dar atenção especial aos migrantes repatriados, os quais chegavam de comboio e eram recebidos na Estação
dos Caminhos-de-Ferro.
Em Março de 2007 surge a Casa da Acolhida, um pequeno espaço à beira da estrada perto do
portão fronteiriço entre Moçambique e África do Sul, onde eram atendidas preferencialmente mulheres e crianças repatriadas.
Ainda por esse tempo, diante da necessidade urgente de ter um espaço maior, possibilitando
hospedagem e atendimento em situações de maior vulnerabilidade dessas mulheres e crianças repatriadas, como também de doentes necessitados de ajuda, foi alugada uma casa ao lado do Posto
da Polícia Guarda da Fronteira, assim facilitando uma acolhida e atendimento mais digno. Esta casa
continua até o presente.
Diverso daquele tempo, quando em grande número os migrantes repatriados chegavam de comboio (trem), pelo ano 2007/2008 passaram a chegar de machimbombo (ônibus) e são deixados no
Posto da Polícia Guarda Fronteira, ao lado da Casa da Acolhida, o que facilita nossa presença e missão.
Serviços oferecidos pelas Irmãs Scalabrinianas: Acolhida e sensibilização aos migrantes que chegam, abordando sobre direitos e deveres do migrante, migração segura, documentação, informação e
orientação sobre a realidade de Ressano Garcia, informação sobre os meios para regressar às Províncias de origem. Encaminhamento para a Casa da Acolhida: menores, mulheres, doentes e migrantes
que necessitam apoio em passagem. Atendimento das necessidades básicas: preparação de lanche,
almoço, jantar com pernoite conforme a necessidade de cada migrante. Encaminhamento dos doentes
ao hospital.
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Entrevista com o migrante, escutando sua história de migração, aconselhamento e preenchimento de fichas com dados pessoais. Contacto telefônico com familiares. Apoio em passagens e encaminhamento para o lugar de origem. Em caso de crianças e menores o serviço é coordenado com a Ação
Social e o Centro de Acolhimento de Maguaza – Moamba. Participação em seminários e reuniões a
nível provincial e transfronteiriço.
Inspiradas na prática de Jesus e do seu Evangelho onde diz: “Era migrante e me receberam em
sua casa” (Mt. 25,35) procuramos ser uma presença profética em defesa do migrante mais pobre e
necessitado. Um sinal de Fé e Esperança, dando ânimo, para que o migrante retome o caminho, em
busca da vida digna.
Beneficiários:
Caracterização: Os migrantes detidos pela Polícia Sulafricana são: aqueles sem documento; os
que têm seu passaporte, mas expirou a visa; os que deixaram o passaporte em suas casas. Quando são
retidos pela polícia, os levam para a esquadra, passam pela cadeia e depois ao Campo de Concentração
do Lindela em Joanesburg. Neste lugar, passam por muitos sofrimentos. Chegam ao Posto da Polícia
Guarda da Fronteira de Ressano Garcia com seus rostos desfigurados, doentes, com fome e um grande
número deles só com a roupa do corpo, muitas vezes suja, rasgada, sem calçados nos pés, sem roupa
de frio, e sem dinheiro para regressar às Províncias de origem. Mensalmente chegam a Ressano Garcia
ao redor de 1.500 migrantes repatriados.
Número de beneficiários diretos:
Média anual na Casa da Acolhida: 1.500 migrantes repatriados atendidos.
Sensibilização no Posto Guarda da Fronteira: anualmente a média é de 5.500 migrantes.
Número de beneficiários indiretos: 15.500 pessoas.
Resultados quantitativos:
3.167 migrantes atendidos pessoalmente na Casa da Acolhida.
6.800 migrantes repatriados sensibilizados no Posto da Guarda Fronteira.
Resultados qualitativos:
Acolhida fraterna no serviço aos migrantes repatriados.
A compaixão para com os migrantes mais pobres e necessitados.
A esperança renovada na caminhada dos migrantes.
Migrantes cuidados em sua saúde, alimentação e vestuário.
Migrantes auxiliados com passagens e contatos com familiares.
Migrantes conscientes para o exercício de sua cidadania.
Testemunho:
Armando Chichava, membro da comunidade Católica de Ressano Garcia, diz: “foi no
ano de 1994 que chegaram a Moçambique, particularmente na Vila de Ressano Garcia, duas irmãs da Congregação Scalabriniana. Doctadas do carisma de trabalharem
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com os migrantes e deslocados. No início trabalharam em uma escola tipo Creche
denominada Escola Massungulo para acolher crianças órfãs e vulneráveis devido à
guerra, nas instalações da TEBA onde funciona até hoje, já com o nome de Esperança.
Como não podia deixar de ser ao longo do tempo foram começando a trabalhar com
os repatriados da África do Sul visto serem imigrantes, assim constituiu-se um grupo
de acolhida na Estação dos Caminhos de Ferro de Ressano Garcia.
As irmãs Scalabrinianas foram as primeiras a fazerem esta acção, viram-se desafiadas a darem de comer a repatriados que vinham com fome, doentes e fragilizados.
Encaminhavam os doentes da Estação Férrea para o Centro de Saúde e de lá se necessário de novo para a estação, para apanharem o comboio para Maputo e posterior para sua terra de origem.
No decorrer do tempo abriu-se a actual Casa de Acolhida, onde são actualmente acolhidos, e atendidos em suas necessidades, alimentação, pouso e se necessário auxílio
transporte para as terras de origem, e ao Centro de Maguaza os menores de 12 anos.
Todo este tempo tive a oportunidade de trabalhar com as irmãs na Igreja bem como
na comunidade, e continuo na medida do possível a dar o meu contributo.
Pode se dar que eu tenha omitido algo ou acrescido alguma coisa, mas o meu objectivo não era esse, era de dar o meu testemunho quanto a atuação das Irmãs MSCS nas
terras Moçambicanas particularmente na Província de Maputo, distrito de Moamba
- Localidade de Ressano Garcia.” (Armando Chichava, aos 21 de janeiro de 2013)
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FORMAÇÃO PARA MULHERES E ADOLESCENTES
MIGRANTES - Luanda
Ir. Marlene Wildner
Nome: Formação de Mulheres e Adolescentes Migrantes
Localização: Comunidade Jezu Wavutuka, Luanda – Angola – África.
Parceiros:
Ocsi, Paróquia São Mateus, Paróquia do Verbo Divino, Paróquia São Carlos Lwanga, Welt Kirche,
ANAMED, Ministério da Educação, Caritas de Angola, Universidade Católica e outros.
Período: Início em Novembro 2010 e continua actualmente por tempo indeterminado.
Orçamento:
Misereor: 25.000 Euros
Embaixada Alemã: 8.000 USD
Welt Kirche: 12.000 Euros
Doações privadas: 15. 634.30 Euros. Doações recebidas de pessoas privadas, paróquias e escolas na
Alemanha através das Campanhas feitas pela Voluntária e pessoas amigas.

ONG Atlas de Portugal: 1.200 USD
ONG OCSI de Angola: 2.925 USD

Contexto:
“Quatro décadas de um conflito violento infligiram danos pesados à população angolana e especialmente às mulheres. O diferente impacto do conflito e da pobreza
em Angola sobre os dois sexos são evidentes nos indicadores inferiores de desenvolvimento humano das mulheres em comparação aos homens.
Com a falta de segurança humana ainda uma realidade quotidiana, as mulheres e
crianças constituem os grupos mais vulneráveis e, normalmente, a par dos idosos de
ambos os sexos, constituem cerca de 80 por cento da população internamente deslocada. Após a guerra, as mulheres angolanas enfrentam novos desafios e lutam para
vencer estes obstáculos e participar plenamente na sua sociedade”.
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Descrição:
A partir do ano 2007 nasceu entre a Diocese de Rottenburg/Suttgart (através da Welt Kirche
e a Congregação das Irmãs MSCS um diálogo sobre um projecto de intercâmbio com a presença
de uma voluntária daquela Diocese na missão da Congregação em Angola. No dia 09 de Outubro
de 2008, durante a visita da Superiora Provincial Ir. Luiza Dal Moro a Angola, o assunto foi discutido na reunião da comunidade e se decidiu assumir como Província e comunidade a presença da
voluntária que daria início a um projecto (hoje programa) de atenção específica a mulheres e adolescentes migantes mais vulneráveis, com actividades voltadas ao seu desenvolvimento humano
e profissional.
A chegada da voluntaria Srª Hermine Burger em 1o de Novembro de 2010 marca o início do projecto das Irmãs MSCS com as mulheres e adolescentes migrantes mais vulneráveis de Angola sendo
este projecto confiado à coordenação da voluntária.
Resultados qualitativos:
Em relação às actividades com as beneficiárias:
- Depois de 8 meses de alfabetização a maioria das mulheres conseguem ler e escrever e sabem
as quatro operações de matemática. Se tornaram mais independentes: assinam documentos; leem o
cartão de vacina do filho/a, as receitas do médico; acompanham as tarefas escolares dos Filhos; no
curso de pastelaria conseguem ler as receitas de bolos e pastéis; participam melhor na vida religiosa da
comunidade e paróquia. Os esposos mencionam que eles também percebem uma mudança positiva
na vida da esposa e eles próprios têm mais respeito diante de uma mulher que estuda.
- Com o curso de pastelaria as mulheres conseguem uma renda mais alta para o sustento de suas
famílias melhorando a qualidade de vida.
- As mulheres que participaram do curso de alfabetização e pastelaria com bom aproveitamento
estão sendo acompanhadas em pequenos grupos e sendo treinadas em formas de trabalho em equipe.
- Os grupos de medicina natural já conseguem produzir medicamentos em excedente e vender
para aumentar sua renda. A venda dos medicamentos é uma grande ajuda para as comunidades que
tem acesso a medicamentos mais baratos e de boa qualidade.
- A saúde das famílias e dos vizinhos das mulheres que participam nos grupos de medicina natural melhorou muito.
Em relação ao Projecto:
- O impacto do projecto atraiu muitos parceiros, o que permitiu o aumento das actividades sendo hoje um programa que envolve vários projectos: Saúde alternativa, alfabetização, pastelaria, pastoral da Criança.
- O programa iniciou em três comunidades e uma Província e actua já em 4 Províncias e 8 comunidades/grupos.
Em relação à Congregação MSCS:
- Está permitindo o aprofundamento de uma experiência de convivência intercultural em comunidade envolvendo religiosas e a leiga voluntária em vista da realização do carisma.
- A parceria entre a congregação, uma diocese e outras organizações internacionais para a realização do carisma.
- A missão da congregação se tornou mais conhecida entre outras organizações, instituições etc.
e estas vão se solidarizando com a mesma.
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- Através do voluntariado foi possível dar resposta a uma necessidade no âmbito do contexto
migratório e da missão da congregação mscs em Angola.
- Em breve será construído um Centro de atendimento às mulheres migrantes em uma parceria
entre a Congregação mscs e as Irmãs Domenicanas do Rosário com financiamento da Embaixada Alemã e Manos Unidas – as duas congregações vão trabalhar conjuntamente e quando a nossa congregação tiver de se retirar a outra congregação dará continuidade ao trabalho.
Resultados Quantitativos:
Actividade
Resultado
Pastoral da Criança
608 mulheres e 267 crianças e adolescentes.
Destes, 70% foram aprovados.
20 mulheres formadas.
15 líderes actuando.
60 crianças acompanhadas.
Projecto Futuro
56 pessoas participantes. O projecto consiste em fazer
Exposições fotográficas onde pessoas carentes representam na
fotografia o que querem para seu futuro. Os fotógrafos para
além de expor as imagens também procuram levar à reflexão e
despertar a sociedade para a realidade destas pessoas.
Atendimento a
casos de
163 pessoas foram assistidas.
emergência
Integração no
Sistema de
Ensino Público
Pastelaria
Seminários
Micro crédito
Saúde alternativa
Levantamento sobre
as condições sociais

68 crianças e adolescentes integrados no sistema.
100 mulheres formadas.
78 mulheres receberam formação em gestão de
pequenos negócios.
59 adolescentes (rapazes e raparigas) receberam formação em
saúde reprodutiva.
42 mulheres receberam micro crédito para montar seus negócios.
192 líderes multiplicadores foram formados.
24 mulheres em grupo venderam medicamentos por elas fabricados
no valor de 900 USD.
32 mulheres partciparam.
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Testemunhos:
“Junto com o meu marido Valdemar, meu filho Josimar (8 anos), meu bebé Valente e a minha
irmã mais nova Teresa. Desde maio participo na alfabetização. Já tinha muito tempo o desejo de
aprender ler e escrever. Na minha infância eu não tive a oportunidade de estudar. Não conheci a
minha mãe. Vivia com a avó em N’Dalatando (Província de Kuanza Norte) e o meu pai não vivia
connosco. Com 10 anos eu vim para Luanda para cuidar os filhos do tio. A tia não queria que eu
estudasse. Sentia-me aflita porque via os meus primos, primas e as minhas amigas saírem todos
os dias de casa para ir a escola e eu tinha de ficar em casa sem estudar. Cheguei a pedir muitas
vezes a minha tia para estudar mas eu tinha de ajudar em casa. Agora já consigo ler as receitas, o
cartão de vacina do bebê e ajudo nas tarefas do meu filho. Meu marido também achou uma boa
ideia que eu estudasse para ficar mais independente dele. Agora eu não preciso mais incomodar
ele para ler as coisas para mim. Não me sinto mais tão inferior diante dele. Eu também fui escolhida para participar no curso de pastelaria. Isso foi uma grande sorte. Muitas mulheres teriam
gostado fazer este curso. A Promaica também oferece cursos de pastelaria mas são muito caros
e eu nunca teria tido meios financeiros suficientes para pagar. Agora sei fazer bolos e pastéis. Os
vizinhos já encomendam bolos para festas e aniversários. Eu gostaria e espero conseguir um bom
emprego com a formação que acabei de receber. Falei para a minha tia que estou a estudar e fiz
também um curso de pastelaria. Ela não falou nada, mas mesmo assim eu agora estou bem contente. Meu nome é Julia João António Filipe. Eu tenho 26 anos e sou natural de Kwanza-Norte.”
“Eu sou Matilde Lizete Manuel, tenho 32 anos e sou de Luanda. Tenho 3 filhos entre 1 e 12 anos.
Eu morei com o meu marido numa casa de renda. Um dia, ele arranjou uma outra mulher e
colocou-a no quintal dos seus pais e largou-me. Ele não pagou mais o
aluguel para nossa casa. Eu fui forçada a sair da casa. Por algum tempo
fui morar na casa do meu irmão Agora consegui um emprego como
doméstica e aluguei uma casa pequena para mim e os meus filhos. Participei na alfabetização para recordar o que eu já aprendi na infância.
Eu escrevia com muitos erros e só sabia ler bem pouquinho. Em Maio,
no começo da alfabetização, me senti muito triste porque fazia pouco
tempo que o meu marido me havia largado. Não tinha nada para fazer,
nem dinheiro para fazer um negócio. Senti-me sem valor. Não queria
ficar mais em casa do meu irmão e só pensava no meu marido. Na alfabetização encontrei-me com muitas outras mulheres. No começo e no
fim das aulas nós sempre rezávamos e cantávamos. Isso fez muito bem
para min. Eu gostei muito de estudar por que o professor explicava tudo
com muita paciência. Quando eu consegui escrever uma palavra correta fiquei muito contente
e meu coração começou a pular. Isso me deu força para continuar. Eu sempre fiz as tarefas de
casa e copiei muito para melhorar a escrita. Antes, se alguém me pedia na conservatória para
escrever alguma coisa, não podia aceitar porque não sabia. Isso me marcou muito. Agora eu
posso ajudar outras pessoas e sinto orgulho de mim mesma. Eu quero estudar mais e um dia
trabalhar como professora, isso é o meu sonho. Quando fui escolhida para participar no curso
de pastelaria, eu pensei: “Finalmente Deus está me vendo!” Foi o primeiro curso da minha vida.
Fiquei realmente “muuuiiiiito” contente e aprendi fazer pastéis, riçóis, croquetes, coxinhas e bolos. Salgadinhos, eu já posso fazer e vender. Mas para fazer bolos eu preciso de um fogão.”
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Elas (as mulheres migrantes) saíram do Uíge, Malange, Benguela, enfim! De todas as províncias
de Angola para na capital do país, tentarem uma vida melhor e em busca de sonhos, tentar ver
seus filhos “doutores”. Castigadas pela guerra, herdaram da mamã quitandeira a arte de vender,
da palavra “zunga” originária do kimbundo, ela se tornou andarilha, andante ou vagante. Essa
dita senhora é a nossa zungueira, mulher batalhadora que muito antes do sol, se levanta para
tratar da vida e conseguir alimento para o seu sustento. Assim como uma leoa, caça comida para
seus filhos enquanto o “rei” leão descansa. A nossa vendedora que de porta em porta e nas ruas
da cidade sai oferecendo o seu produto, fazendo do lamento um grito. Na maioria das vezes, levando o filho caçulê nas costas, dá um quilápi (crédito) às freguesas habituais e carrega no rosto
um sorriso na esperança de um dia ver-se totalmente liberta da sua condição. Vítima de violência
da polícia e muitas vezes por parte dos próprios companheiros, a mulher zungueira é exemplo de
dignidade.”
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MULHERES ANGOLANAS REPATRIADAS DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO - UÍGE
Irmãs: Rita de Cássia Luiz e Marivane Chiesa

Nome: Formação para Mulheres Angolanas Repatriadas da RDC
Localização: Município do Uige, na Província do Uige, Angola, África
Parceria: Misereror e Conrald Hilton Sister Found Sister
Período: Março de 2013 a Maio de 2014
Custo: 16.500 USD
Contexto:
A Província do Uige, situada em Angola, possui uma área de 58,698 km² e uma população de
aproximadamente 500.000 habitantes. A capital da província também tem a designação de Uíge e tem
cerca de 61.000 habitantes.
É constituída por 16 municípios, sendo a província de Angola com o maior número de unidades
administrativas. Os municípios são: Ambuila, Bembe, Buengas, Bungo, Damba, Alto Cauale, Maquela
do Zombo, Milunga, Mucaba, Negage, Puri, Quimbele, Quitexe, Sanza Pombo, Uíge e Songo.
Fica localizada no extremo norte do país e seus limites são: ao norte e leste, a República Democrática do Congo (Kinshasa); a sudeste, a província de Malanje; ao sul, as províncias do Kwanza Norte
e Bengo; ao oeste, a província do Zaire.
Devido a essa grande extensão fronteiriça com a RDC, a Província tem sido porta de entrada
para migrantes em suas mais diversas facetas, caracterizando a província com um dos maiores fluxos
migratórios.
Com relação ao repatriamento, eis alguns números que mostram a dimensão dessa complexidade. Períodos:
2002-2007: repatriamento voluntário pós conflito - cerca de 475 mil angolanos retornaram, dos
quais 410 mil viviam em países fronteiriços;
2008-2009: repatriamento forçado - cerca de 60 mil angolanos foram expulsos da RDC. e da República do Congo;
2011: repatriamento voluntário - os angolanos perdem o estatuto de refugiado. Previsão de retorno de cerca de 60 mil angolanos dos 147.076 que ainda vivem nos países fronteiriços.
Em 2012 a Província do Uige recebeu 7.957 repatriados, equivalente a 2.206 familias, sendo
1.120 mulheres acima de 18 anos.
O município do Uige, onde o projecto foi implementado, recebeu em dois mil e doze 2.534 repatriados, equivalente a 683 famílias, sendo 641 mulheres.
Também, foi em 2012 que a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, estabeleceu uma comunidade de Irmãs em Uige.
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Descrição do Projecto:
Categoria: Geração de renda.
Objectivo: Capacitar as mulheres para iniciar e gerir pequenos negócios, através de micro-créditos no município de Uíge.
Actividades:
- Definir critérios de seleção das beneficiárias;
- Selecionar as beneficiárias;
- Realizar 3 cursos de formação, com duração de 20 dias cada um, sobre gestão de pequenos
negócios e formação integral para mulheres repatriadas;
- Identificar espaço para a administração dos cursos;
- Elaborar o programa e contactar os facilitadores para a formação;
- Avaliar o nível de compreensão dos conteúdos e informações transmitidos durante a formação;
- definir que tipo de negócio cada beneficiária vai desenvolver e a forma como vai gerir o seu
crédito;
- verificar o local de realização do negócio;
- elaborar o acordo entre a Pastoral para os Migrantes e Itinerantes, Congregação e as Beneficiárias, contendo as condições e o cronograma do reembolso dos valores;
- fazer monitoria e supervisão do projecto;
- Avaliar mensalmente o impacto do projecto.
Estratégias de implementação:
Identificação das mulheres repatriadas a partir do curso de língua portuguesa que teve a duração
de 3 meses.
Após o curso de língua portuguesa foram convidadas a participar dos encontros de formação
com o objectivo de qualificar e ajudar as mulheres a gerir seu pequeno negócio.
A formação teve sua importância para garantir o conhecimento da beneficiária e sua prática na
gestão do pequeno negócio. Apesar de muitas delas serem da tradição de comércio, segundo a cultura
própria herdada dos bacongos da RDC, a formação pôde ajudar para a sistematização e organização
do negócio.
A formação teve um número de 20 encontros, trazendo presente não só temas envolvendo a questão do microcrédito, como empreendedorismo, economia do dinheiro, economia do tempo, economia
doméstica, bem como temas e dinâmicas que ajudam na formação humana e integral da mulher.
O número estipulado de 80 mulheres foram divididas em 3 grupos: o primeiro contou com a
participação de 22 mulheres, o segundo com 34 e o terceiro poderá contar com 30.
O mínimo de presença é de 75% de presença na formação, para poder ter direito de receber os
valores que estão estipulados no valor de 20.000,00 Kuanzas equivalentes a 200 USD americanos.
Os encontros para monitoria do microcrédito após recebimento dos valores passam a ser 1 vez
por mês.
A devolução será feita em 80% do valor recebido, isto é, de 18.000,00KZ equivalentes a 180 USD
em 03 parcelas. A contar do 2o mês após o recebimento dos valores.
- Se houver fidelidade na devolução, será possível organizar uma 4ª etapa de formação envolvendo mais 40 mulheres, atingindo assim 120 mulheres repatriadas num período de 12 meses. O fundo
é rotativo.
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Beneficiados:
Mulheres angolanas repatriadas da RDC, em idades compreendidas entre 18 a 76 anos de idade.
Número de beneficiados diretos: 80 mulheres
Número de beneficiados indirectos: 400
Resultados quantitativos: 56 mulheres participantes.
07 de 18 a 25 anos de idade
14 de 25 a 35 anos de idade
10 de 36 a 45 anos de idade
22 de 46 e mais anos de idade
05 desistentes
51 beneficiárias do microcrédito
219 agregados familiar.
Resultados qualitativos:
56 mulheres participaram das formações.
51 receberam o microcrédito, 20.000,00 Kuanzas equivalentes a 200,00 USD.
A qualidade de vida da família da beneficiária melhorou em 10% depois de 3 meses do inicio do
negócio.
Aprendizado da língua portuguesa.
Melhorado a autoestima.
Cuidados de higiene pessoal.
Encaminhamento para atendimento médico.
Participação e integração na vida comunitária.
Boas maneiras.
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PASTORAL DOS MIGRANTES E REFUGIADOS
JOHANNESBURG/ÁFRICA DO SUL
Ir. Kádia Adriana Prigol
Nome: Pastoral dos Migrantes e Refugiados
Localização:
A Pastoral é desenvolvida em âmbito da Arquidiocese de Joanesburgo, na África do Sul. São 120
paróquias mais oito comunidades, com um número significativo de migrantes internos e imigrantes
provenientes de países africanos ou até mesmo de outros continentes como Ásia, Europa e América.
Joanesburgo é a maior cidade da África do Sul, situada na província mais populosa, Gauteng. É
também o centro financeiro e industrial do país, o que faz com que muito migrantes busquem nessa
cidade e região uma oportunidade para refazerem a própria vida.
Parcerias:
Nacional e international: Home Aﬀairs (Imigração), Social Development, Migrants Help Desk, Polícia Sulafricana (SAP’s), Clínicas locais, Direitos Humanos (LHR), Alto Comissariado das Nações Únidas
para Refugiados (UNHCR), Município de Joanesburgo – escritório de imigração, Organização Internacional das Migrações; ONG’s & Organizações: albergues, congregações, centros de estudos, clínicas
psicológicas, entre outras; diálogo interreligioso com diferentes igrejas e seitas.
Período:
A Pastoral dos Migrantes em Joanesburgo teve início em 1998 e completa seus 16 anos de caminhada em 2014.
As irmãs desde a sua chegada a Johannesburg se dedicaram à organização e estruturação do
atendimento pastoral para os refugiados provenientes de 19 países Africanos. A língua predominante
dos refugiados era francesa e inglesa. As denominações religiosas eram variadas, sobretudo cristãos e
muçulmanos. Deste trabalho nasceu em meados de 1999 o “Departamento de Cura Pastoral aos Refugiados”, estrutura pastoral que continua sob a coordenação da Congregação mscs.
Custos:
O departamento é financiado pela arquidiocese de Joanesburgo com um orçamento anual de
40.000 dólares podendo variar de ano para ano conforme as necessidades.
Descrição:
Em 1998, a convite do Bispo Reginald J. Orsmond, as Irmãs MSCS chegam à Arquidiocese de Joanesburgo para atender a pastoral dos refugiados moçambicanos, angolanos e francófonos que então
chegavam em grande número nesta arquidiocese em busca de refúgio por causa dos conflitos armados
em seus países de origem.
A realidade migratória em Joanesburgo é muito complexa. Há migração voluntária, mas na maioria das vezes tanto famílias como indivíduos são forçados a migrar por questões econômicas, guerras,
conflitos políticos ou tribais. Em 2011, o Departamento de Imigração abriu-se para todas as comunidades de migrantes na arquidiocese, no intuito de criar a Pastoral migratória nas paróquias, trabalhando
no espírito de comunhão, participação e integração.
Serviços oferecidos:
Formação de agentes e coordenadores; Atenção direta ao migrante e refugiado; Formação lingüística; Pastoral migratória nas paróquias; Liturgia e especiais celebrações; Visita às famílias; Programa de intervenção a mães e menores carentes, Pastoral carcerária.
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Beneficiários:
Caracterização: A maioria dos refugiados que aqui chegam é proveniente de países afetados pela
guerra, tendo na maioria das vezes vivenciado traumas, tragédias, perseguições, e passado tempo prolongado em campos de refugiados quando estavam em trânsito. Muitos foram obrigados a servirem
como soldados testemunhando atos de violência, tortura e crime, às vezes contra membros da própria
família. Quando se fala em mulheres, o trauma é ainda maior, pois dificilmente conseguem chegar ao
destino sem terem vivenciado atos de violação sexual deixando marcas ainda mais doloridas quando
acontece na presença dos filhos.
Número de beneficiários diretos: média anual no escritório de atendimento: 2.200 refugiados.
Número de beneficiados indiretos: Paróquias às quais se faz chegar informações de sensibilização são 120 com mais 8 comunidades.
Resultados quantitativos:
Atendimento Personalizado no escritório de migrações é de 1.556 refugiados.
Expansão da Pastoral do Migrante com aumento de paróquias e comunidades atingidas direta
ou indiretamente.
Resultados qualitativos:
Expansão da Pastoral do Migrante.
Trabalho caracterizado pela promoção do espírito UBUNTU (unir as diferenças).
Integração entre o migrante, refugiado e comunidade local através da acolhida e do diálogo.
Fortalecimento da fé do migrante e do refugiado através do espírito de uma nova evangelização.
Serviço realizado em rede com organizações afins.
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PASTORAL DOS MIGRANTES,
REFUGIADOS E DESLOCADOS
COMISSÃO EPISCOPAL PARA OS MIGRANTES,
REFUGIADOS E DESLOCADOS – CEMIRDE
Moçambique
Ir. Jakeline Danette
Nome: Pastoral Migratória em Nível Nacional
Localização: Maputo, Moçambique
Parceiros:
Comitê contra a Fome e pelo Desenvolvimento - França
Comissões Diocesanas da Pastoral da Mobilidade Humana
Período: Dezembro de 2011 a Dezembro de 2013
Orçamento:
Comitê contra a Fome e pelo Desenvolvimento - França
Projetos próprios
Contexto: Moçambique é constituído por três Províncias Eclesiásticas:
Arquidiocede Maputo – composta por três dioceses: Maputo, Xai-Xai e Inhambane;
Arquidioce da Beira – Composta por cinco dioceses: Beira, Tete, Chimoio, Gurue e Quelimane;
Arquidiocese de Nampula – composta por quatro dioceses: Nampula, Nacala, Lichinga e Pemba.
Nelas verifica-se um fluxo migratório preocupante. Gente chegando de diferentes pontos do mundo, precisando não apenas de um apoio material, mas também de um acompanhamento espiritual.
Descrição: O projeto tem como finalidade, oferecer uma pastoral migratória assente mais ou
menos em mesmas bases em todas as Dioceses. Neste sentido, desenvolve-se uma série de Conferências Nacionais, anualmente, onde participam coordenadores de quase todas as dioceses de Moçambique. Nestas conferências discutem-se assuntos relacionados com a realidade migratória dentro das
dioceses.
Beneficiários: Refugiados, migrantes e deslocados que chegam a Moçambique e que necessitam
de acompanhamento espiritual.
Resultados:
Convivência humana entre os migrantes, refugiados e deslocados.
Fortalecimento espiritual dos migrantes, refugiados e deslocados.
Sensibilização da sociedade civil consciencializando para o acolhimento ao estrangeiro.
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MIGRANTES MINEIROS MOÇAMBICANOS NA
REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL.
Ir. Jakeline Danette
Nome: Visita e acompanhamento aos migrantes mineiros moçambicanos na República da África
do Sul.
Localização: Bairro da Malhangalene, cidade de Maputo - Moçambique
Parceiros:
CARITAS ITALIANA
Catequista Moçambicano Residente na África do Sul – Ponto focal
Pastoral Migratória da Arquidiocese de Johannesburg
Período: Janeiro 2013 a Janeiro de 2014.
Orçamento: CARITAS ITALIANA
Contexto: Devido ao fator “desemprego” dentro do país, muitos moçambicanos saem para países vizinhos em busca de trabalho para a sua sobrevivência. Um dos países que tem sido escalado por
maior número de moçambicanos, é a República da África do Sul. Estes moçambicanos, além de segurança e estabilidade política e profissional, com certeza precisam igualmente de um acompanhamento
espiritual. Precisam também de um apoio humanitário e formativo, o que lhes permitirá estabelecer
relações adequadas com os nativos.
Descrição do Projeto:
O Programa iniciou no ano 2003 e a cada ano com um tempo forte de presença missionária. Visa
oferecer um acompanhamento espiritual aos moçambicanos que se encontram na República da África
do Sul. Este acompanhamento é concretizado por meio de visitas efetuadas pelo Presidente da e Secretária Geral da Comissão Episcopal para os Migrantes, Refugiados e Deslocados – CEMIRDE
Uma destas visitas já aconteceu em Maio de 2013 e a outra está prevista para finais de Agosto
de 2014. Além destes, existem outros colaboradores (catequistas e animadores) que trabalham nesta
assistência espiritual. É nesse contexto que está programada uma formação de um mês que será levada a cabo por um grupo de quadro animadores preparados em Moçambique.
Beneficiários:
Mineiros, trabalhadores informais, comerciantes e residentes moçambicanos na República da
África do Sul.
Resultados:
Presença viva e atuante da igreja moçambicana junto aos conacionais na África do Sul.
Esperança renovada dos trabalhadores nas minas.
Celebração da vida e expressão da fé.
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Acolhida, respeito e integração entre diversos credos.
Mineiros atendidos em suas necessidades humanas e espirituais.
Envolvimento e comprometimento de líderes na formação e participação na missão.
Valorização e expressão na língua nacional dos emigrantes.
Sensibilização dos empresários.
Integração com a Diocese de Johannesburg na Pastoral dos Migrantes.

Animadores em missão na África do Sul

Ir. Jakeline, Juvêncio e os três Mineiros

Animadores preparando a formação

Moçambicanos durante a formação

Jantar com os mineiros e animadores
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Agradecimento
a todas as Irmãs mscs e leigos scalabrinianos
que com simplicidade, humildade e disponibilidade
parlharam suas prácas pastorais
junto a migrantes, refugiados e pessoas fragilizadas.
Deus Trino e a Mãe Maria guie a vida e missão de todos.
Scalabrini, Pai dos Migrantes, interceda junto a Deus bênçãos sobre a vida e
missão das Irmãs MSCS e Leigos compromedos com o carisma scalabriniano.
Porto Alegre, dezembro 2014
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