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Members of North American Migration Committee

Como Dehonianos, continuamos a presenciar a dor, o isolamento, e o sofrimento de nossos irmãos e
irmãs migrantes e de seus filhos(as). Seus sofrimentos são intesificados pela pandemia da COVID 19, e
pela falta de compreensão e compaixão das políticas de imigração dos Estados Unidos e do Canadá.

Em 27 de Setembro de 2020, na sua mensagem pelo 106⁰ Dia de Oração pelos Migrantes e Refugiados,
o Papa Francisco escreveu: “este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos a enfrentar
não nos faça esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas.” “Um
drama – muitas vezes invisível – que a crise mundial causada pela pandemia da Covid-19 exacerbou.”

Testemunhar esta realidade levou-nos, Comissão Norteamericana de Migração dos Padres do Sagrado
Coração, a nos perguntarmos de que maneira podemos responder. Uma das formas que escolhemos foi
através deste panfleto que oferecemos a você: “Restaurando a Dignidade Humana,” para incentivá-
lo(a), como afirma o Papa Francisco, a “acolher, proteger, promover e integrar os deslocados internos.”

Você verá que o panfleto segue o processo “VER, JULGAR e AGIR,” comum, tanto na Doutrina Social da
Igreja (DSI), como na nossa tradição dehoniana. O texto foi traduzido nas línguas em que servimos na
América do Norte, para facilitar a partilha com as pessoas com quem trabalhamos.

Convidamos você a ler o panfleto, gastar algum tempo com ele, partilhá-lo com as pessoas que você
serve, postá-lo na sua página eletrônica, nos seus boletins, nos seus informativos, garantindo que es-
teja disponível e acessível a todos(as).

Juntos poderemos fazer a diferença na restauração da dignidade humana.

North American Migration Committee

ENGLISH      FRENCH     INDONESIAN     

PORTUGUESE     SPANISH     VIETNAMESE

Clique nos seguintes endereços para baixar o pafleto.

http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/ENGLISH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/INDONESIAN-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/PORTUGUESE-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/SPANISH-brochure-Sept21.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/VIETNAMESE-brochure-Sept9.pdf

