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Por uma cidade acolhedora: somos todos migrantes 

Cidade que acolhe a cada migrante 
 

Chegas de todos os lugares 
Vens de outras terras, de outros mares 

Em busca de pão, de vida, de dignidade 

Te recebo de mãos abertas 
Te amo como a um(a) filho(a) 
Te acolho em meu coração. 

Outubro de 2018 

Arte de Anderson Augusto Pereira para o folder de divulgação do Curso de Verão 2019 
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Apresentação 

 
Sai da tua terra e vai para a terra 

que te mostrarei. 
(Gn 12,1) 

 
 
 

hegando de todos os cantos do mundo, de diferentes continen- 
tes e nações, povoam as grandes cidades homens e mulheres, 

crianças, jovens e idosos em diferentes tempos, condições e expec- 
tativas. 

A maioria dos imigrantes que chegaram ao Brasil no século XIX, 
após a abolição da escravatura, e, especialmente no início do século 
XX, vieram para o trabalho na lavoura. Hoje, porém, os que vêm de 
outros países, chegam e ficam nas grandes cidades. 

No Brasil, o êxodo rural, forte nos anos 70-80, mas ainda hoje 
trazendo gente do interior para as capitais, inchou as cidades e é 
um marco do fluxo interno de pessoas no país. Convivem, nas pe- 
riferias das grandes cidades imigrantes e migrantes1, incluindo os 
povos indígenas2. 

Os fluxos migratórios continuam ocorrendo no mundo, mo- 
vendo pessoas de um lado para outro em busca de um lugar segu- 
ro para viver e colocando em risco a sua integridade física, além 
de sua identidade, cultura e religião. 

No Brasil, o destaque nos últimos anos é para a chegada de 
africanos de diferentes países e nações, de bolivianos e haitianos 
e, mais recentemente, de venezuelanos. 

A história das migrações está intrinsecamente ligada à história 
dos pobres, que se movem por diferentes territórios em busca de 

 
 

1 A partir daqui usaremos apenas o termo migrantes, tanto para quem chega de outros países e 
continentes, quanto para quem se move dentro do mesmo país. Segundo o dicionário Aurélio, 
migrar é “mudar periodicamente, ou passar de uma região para outra ou de um país para outro”. 
2 Para conhecer mais sobre os fluxos migratórios dos povos indígenas brasileiros, ver BEOZZO, 
José Oscar. Brasil: 500 anos de migrações. São Paulo: Paulus, 1992. 
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uma vida melhor. Migrar é um direito do ser humano e há casos 
de pessoas que migram por querer conhecer e viver em locais dife- 
rentes do seu nascimento. No entanto, a maioria dos movimentos 
migratórios atuais se dá por causa de guerras, perseguições reli- 
giosa e política e, nestes casos, a migração é forçada e os migrantes 
passam a ser vítimas da negação do direito à liberdade e de ir e vir. 

Em nosso cotidiano de descendentes de imigrantes, vindos de 
várias partes do mundo, conhecemos, desde crianças, histórias 
de tempos difíceis de saída de sua terra natal e de chegada a um 
novo lugar, na condição de pobres fugindo das guerras ou de ca- 
tástrofes ou de pessoas de outras regiões do país, fugindo da seca 
e da fome em seus locais de origem. Chegam em busca de em- 
prego, de serviços públicos na área da saúde e da educação, e de 
proteção social. 

Conhecemos também muitas histórias de acolhimento na 
chegada, de esperança de construção de uma nova vida, de um 
recomeço com casa e comida para a família, de encontros com 
outros povos, culturas e religiões que se misturaram e formaram 
o que somos hoje. 

É com surpresa e indignação que hoje, não raro, vemos em 
nosso cotidiano social e até familiar, reações de repulsa e de 
intolerância aos que chegam de outros lugares, como se estes 
fossem intrusos querendo tomar o seu emprego, usurpar o seu 
lugar e tumultuar a “paz” em que vivem. 

São reações que não combinam com o discurso de povo aco- 
lhedor que somos (ou dizemos que somos) e nem com os prin- 
cípios das diversas religiões e crenças que temos e conhecemos. 
Ouve-se muito dizer que os migrantes “roubam nosso emprego”, 
quando o desemprego já existe e cresce a cada dia por questões 
políticas e econômicas, independentemente de sua chegada aqui. 
Coloca-se a culpa na vítima para perpetuar a sua dependência e 
o seu silêncio diante das injustiças e a grande mídia muito con- 
tribui para disseminar o discurso de ódio e da xenofobia, criando 
a aversão àquele que vem de outro lugar. 

Com este e tantos outros desafios presentes no espaço urba- 
no, as/os voluntárias/os do Curso de Verão elegeram a CIDA- 
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DE como tema geral para os próximos três anos (2019-2021). Em 
2019 as migrações estarão no centro do debate; em 2020, estu- 
daremos o tema da diversidade religiosa na cidade e; em 2021, a 
sustentabilidade na cidade. 

É na cidade onde se concentra, num mesmo espaço, uma 
grande quantidade de pessoas. É na cidade para onde se dirigem os 
migrantes eé esta mesma cidade que torna visível as desigualdades 
de condições de vida entre as classes sociais, deliberadamente 
marcadas pela delimitação dos espaços onde vivem. 

As grandes cidades abrigam várias “cidades” diferentes. De 
um lado, há toda a exuberância, com seus edifícios grandiosos, 
infraestrutura abundante e acesso à cultura e educação de qua- 
lidade para uma minoria. De outro lado, nas periferias, vive a 
maioria da população urbana, com poucas condições de ter uma 
vida digna, num lugar onde falta a infraestrutura necessária 
para viver bem. 

Embora em menor escala, as pequenas cidades também são 
afetadas pelos problemas apresentados nas grandes cidades. 
Com questões sociais gritantes como o desemprego, a drogadi- 
ção e a violência, bem como com a influência da globalização em 
relação aos modos de vida e das relações entre pessoas, temos aí 
também um cenário de instabilidade e de insegurança. 

A escolha do tema do Curso de Verão 2019 nos convida a re- 
fletir sobre o nosso papel social e a nossa ação profética diante 
do sofrimento de grupos humanos que buscam apenas um lugar 
para viver bem, um lugar para compartilhar suas vidas, cultura, 
religiões e sonhos. 

Em cada texto deste livro passa um fio condutor que une a 
todos eles: a urgência de conhecer a realidade das migrações, com 
suas causas e consequências, para a tomada de decisão quanto às 
ações urgentes e necessárias a serem realizadas em prol do aco- 
lhimento das pessoas, pois na perspectiva histórica da mobilida- 
de humana, somos todos migrantes! 

Na SEÇÃO I – MAPEANDO A REALIDADE – apresentamos 
um panorama das migrações no mundo e os desafios da mobili- 
dade urbana numa megalópole como São Paulo (SP). 
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No primeiro texto Migrantes: feridas e cicatrizes. Panorama na- 
cional e internacional das migrações, Pe. Alfredo Gonçalves, além 
de aprofundar os conceitos de fronteiras e suas implicações, traz 
a reflexão sobre o panorama da globalização e migrações, sobre   
a estreita relação entre migrações e o universo urbano. Apresenta 
também algumas pistas para uma ação sociopastoral e política. 

O segundo texto, de Rosita Milesi, Migrantes e refugiados: aco- 
lhimento, proteção e integração  na  legislação  brasileira,  apresenta 
os aspectos legais sobre o tema das/os migrantes e refugiadas/os, 
em sua propositura e negação ao longo do tempo. A autora explici- 
ta a necessidade de acompanhamento e revisão da legislação brasi- 
leira que regula e orienta o tratamento aos migrantes, aos refugia- 
dos e demais condições de pessoas em mobilidade internacional. 

No terceiro texto, Por  uma  cidade  justa,  humana  e  popular: 
os desafios para  a  redução  das  desigualdades  territoriais,  sociais 
e na mobilidade urbana em São Paulo, Américo Sampaio apre- 
senta-nos as contradições das grandes cidades, especialmente  
as provocadas pela desigualdade social. O texto traz dados alar- 
mantes sobre as diferenças existentes entre as regiões da cidade, 
desde a expectativa de vida, passando pelos índices de violência 
e chegando até a questão da mobilidade das pessoas dentro dos 
espaços urbanos. 

Na SEÇÃO II – BÍBLICO-TEOLÓGICA – trazemos a reflexão 
bíblica acerca do tema migrações, com destaque para a presen- 
ça da mulher na história, na perspectiva de forjar mudanças nas 
condições de vida do povo migrante. 

O primeiro texto, Migrantes em terra estrangeira: Rute, a 
moabita, Odja Barros traz uma importante reflexão sobre as mi- 
grações, a partir da chave bíblica do livro de Rute, entrelaçando a 
trajetória de vida e de luta de Rute e Noemi com a de mulheres do 
nosso tempo, pobres e exploradas, como as venezuelanas Cora, 
Carmen e Elia, fugindo de seu país de origem em busca de uma 
vida melhor. 

No segundo texto, Migrantes e refugiados: um olhar sobre as 
mensagens do Papa Francisco (2014-2018), Wagner Lopes San- 
ches traz a análise das mensagens do Papa Francisco sobre o 
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Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, de 2014 a 2018. Essas 
mensagens têm impactado de forma positiva pessoas de diver- 
sas igrejas, crenças e religiões, e também pessoas sem religião que 
acreditam nas ideias ali apresentadas. 

Na SEÇÃO III – PASTORAL – trazemos a experiência de 
instituições sobre o trabalho que realizam em favor de pessoas 
migrantes que necessitam de ajuda para (re)começar a vida no 
Brasil, lugar de sua chegada neste tempo de mobilidade humana 
forçada entre países e continentes. 

A primeira experiência apresentada é a do Centro de Referência 
para Refugiados – Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, com o tex- 
to Acolhimento e apoio aos migrantes e refugiados, por Maria Cris- 
tina Morelli. Para a Caritas, a acolhida é a palavra motivadora para 
todos os seus serviços e a hospitalidade é fundamental e necessária 
para a situação de pessoas refugiadas no Brasil. 

Roberval Freire, com o texto Pastoral dos migrantes: memória 
como resistência, traz a proposta de trabalho do Serviço Pastoral 
dos Migrantes – SPM e sua participação na instituição, em sua 
essência, motivada pela própria experiência de migrante e de seu 
propósito de acolhimento e de ajuda a esta população em busca 
de dias melhores. 

O texto Povos indígenas: o exercício do Bem Viver. Conselho 
Indigenista Missionário: 46 anos de compromisso, de Adriana Ines 
Nones, traz a experiência de migração dos povos indígenas para 
as cidades e os desafios em relação à sua identidade e pertenci- 
mento ao território de chegada. 

O texto Criar coragem para caminhar. CAMI  –  Centro  de  
Apoio e Pastoral do Migrante, sistematizado por Carla Apareci- 
da Silva Aguilar, apresenta o trabalho da instituição que atua 
diretamente na promoção dos direitos humanos fundamentais 
dos migrantes, na sua inserção social e na prevenção ao trabalho 
escravo, prevenção ao tráfico de pessoas, visando uma inclusão 
política, social, cultural, religiosa e econômica dos migrantes. 

Mariana Antônio Santos, com o texto Pastoral Carcerária em 
São Paulo, traz a experiência de ação pastoral com encarcerados, 
cujo maior grupo é formado por mulheres imigrantes. 
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Esta seção traz também ricos e fortes depoimentos de migran- 
tes sobre sua trajetória de vida, com destaque para a chegada num 
lugar novo, seja em relação à sua documentação, ao trabalho, à 
educação, à cultura ou a outros aspectos da vida cotidiana em 
São Paulo, Brasil. Estes relatos podem nos ajudar a compreender 
que os fluxos migratórios entre países é uma realidade e esta não 
pode ser ignorada pelas igrejas, religiões e movimentos sociais. 

O primeiro, Libertar-se da prisão sem grades, traz a experiên- 
cia de uma mulher boliviana, que viveu, aqui no Brasil, a expe- 
riência de trabalho escravo em seu formato moderno de explo- 
ração. O relato foi feito durante o Curso Latino Americano de 
Formação Pastoral do CESEEP, em setembro de 2018. 

Um conjunto de quatro depoimentos, Refugiados africanos no 
Brasil e o direito à documentação, relata a condição de refugia- 
dos africanos e suas dificuldades em conseguir a documentação 
necessária para sua estadia e/ou permanência no Brasil. Revela 
outras tantas dificuldades que encontram na cidade em sua con- 
dição de refugiados negros. 

O terceiro, Sou guarani na cidade de São Paulo, traz o percur- 
so de um índio que sai de seu território e cultura para um lugar 
onde é tratado com desconfiança, onde se sente estrangeiro e 
estranhado, mas não perde a esperança de encontrar e viver na 
Terra sem males. 

Um dos depoimentos aqui apresentados, Apoio solidário aos 
migrantes que passam pelo México, foi colhido na cidade de Gua- 
dalajara – México, durante o 1º Encontro Continental de Pastoral 
Urbana e traz a experiência de uma mulher mexicana migrante 
nos EUA que, ao voltar ao seu país de origem, dedica-se a ajudar 
outras pessoas que passam pela mesma situação. 

O último depoimento Educação que acolhe traz a experiência 
positiva de uma pessoa vinda do Haiti, que mora em São Pau- 
lo e foi acolhida num Centro Integrado de Educação de Jovens e 
Adultos – CIEJA, em Perus, São Paulo. 

Em 2019, o tema da Campanha da Fraternidade será Frater- 
nidade e políticas públicas e seu texto será objeto de estudo e re- 
flexão por todos os participantes durante um dia do curso. O tex- 
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to-base da CF 2019, neste momento em fase de elaboração, estará 
disponível no site do CESEEP (www.ceseep.org.br). 

Expressamos aqui nossa imensa gratidão às pessoas, famílias, 
comunidades e instituições parceiras deste projeto de formação, 
sem os quais este curso não lograria êxito. 

Destacamos aqui o nosso agradecimento àquelas/es que fa- 
zem o curso acontecer, desde a sua preparação, passando pela sua 
execução até a avaliação que aponta rumos para o curso seguinte. 
São pessoas voluntárias que se dedicam ao curso em diferentes 
serviços: Equipe de monitoria: com acompanhamento de grupos 
nas Tendas, onde acontecem as reflexões e estudos sobre os con- 
teúdos, a troca de experiências e de saberes, a mística ecumênica 
e a experiência de uma linguagem artística, como parte da meto- 
dologia da Educação Popular; Equipe de coordenação: formada 
por pessoas do CESEEP e por monitores, eleitos entre seus pares, 
durante os encontros de formação; Equipe de liturgia: pessoas 
que se preparam antes e durante o curso para a vivência das mís- 
ticas e das celebrações nos encontros de formação e no TUCA; 
Equipe de animação/música: oferecem música e animação nos 
momentos vividos no TUCA: acolhida, durante as palestras e 
nas celebrações. Preparam e atualizam o cancioneiro a cada ano 
com músicas, cujas letras refletem o espírito do curso; Equipe de 
comunicação: equipe nova nesta função no curso. Preparam en- 
trevistas e notícias para divulgação do curso via web, tanto dos 
conteúdos quanto das atividades das Tendas e manifestações dos 
participantes. Esta equipe atua junto à Rede Rua de Comunica- 
ção, que prepara o DVD com os conteúdos apresentados pela as- 
sessoria, e à Rádio Cantareira, que cuida da transmissão on-line 
das palestras que ocorrem no TUCA; Equipe de hospedagem: cui- 
da antes e durante o curso da relação com as famílias e comuni- 
dades que hospedam os participantes e oferecem café da manhã 
e jantar a eles. 

Equipes de infraestrutura: secretaria – cuida parte administra- 
tiva e financeira, das inscrições e da acolhida dos participantes; 
alimentação – cuida da preparação e distribuição dos lanches e 
frutas para participantes e voluntários; cuidado – com procedi- 
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mentos naturais, cuida da saúde e do bem-estar dos voluntários; 
chá e afeto – cuida da saúde com diversos chás e muita alegria. 

Equipe tão importante quanto as acima citadas e a qual agra- 
decemos, é a de Assessoria, composta por pessoas especialistas 
em cada tema do curso e que se colocam, gratuitamente, a serviço 
do mutirão com aportes teóricos, mas também com a partilha de 
sua vivência social e/ou pastoral em relação ao tema trabalhado. 

Desde o primeiro Curso de Verão contamos com a participa- 
ção das/os Artistas da caminhada - pessoas sensíveis, envolvi- 
das nos movimentos sociais e eclesiais de base, que se expressam 
nas diferentes linguagens artísticas. Dentre elas/es, destacamos 
a arte para o curso 2019: o autor do painel, Guto Godoy, o autor da 
arte da capa do livro, Fernando Marinho e o da arte do folder de 
divulgação, Anderson Augusto Pereira. A eles, nossa eterna gra- 
tidão, estendida a todas/os as/os que, de alguma forma, colocam 
a arte a serviço do mutirão. 

Agradecemos às famílias e comunidades que, generosamen- 
te, hospedam os participantes e lhes oferecem café da manhã e 
jantar, além da acolhida carinhosa e da partilha de experiências 
com aquelas/es que recebem em suas casas e comunidades. 

Nosso agradecimento especial à Arquidiocese de São Paulo, na 
pessoa do seu cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, às congregações 
religiosas, às pastoras, pastores e bispos das Igrejas e comunida- 
des evangélicas e ao CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cris- 
tãs do Brasil), que apoiam o Curso de Verão. 

Em tempos de discriminação e de violência, agradecemos o 
apoio e participação, no curso, de pessoas de religiões de matrizes 
africana e indígena, as quais, em muito, enriquecem a nossa ex- 
periência ecumênica e inter-religiosa. 

Estendemos nossa gratidão às entidades parceiras do CESEEP 
que contribuem, cada uma a seu modo, para que este curso ocor- 
ra em espaços favoráveis e propícios à formação oferecida pelo 
curso. Em primeiro lugar, à Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, PUC-SP, na pessoa de sua reitora, a Profa. Dra. Maria 
Amália Pie Abib Andery e à Fundação São Paulo, na pessoa do Pe. 
José Rodolfo Perazzolo, pelo apoio constante a esta parceria entre 
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a PUC e o CESEEP; ao Prof. Me. Antonio Carlos Malheiros, Pró- 
-Reitor de Cultura e Relações Comunitárias, e à sua equipe, pela 
presteza em atender o CESEEP nos diversos encaminhamentos 
para a viabilização do curso; ao Prof. Dr. Wagner Lopes Sanchez, 
docente no departamento de Ciências da Religião, pela articula- 
ção entre CESEEP e PUC e ao Sr. Sergio Rezende, responsável pelo 
TUCA, que tem sempre atendido, de forma solícita e cordial, às 
necessidades do Curso de Verão. 

Um agradecimento especial à Paulus Editora, na pessoa do Pe. 
Claudiano Avelino dos Santos, Diretor Editorial, pela parceria na 
publicação de mais uma edição do livro Curso de Verão, e à sua 
equipe, na pessoa da Sra. Cristiane Cardoso, pelo pronto atendi- 
mento durante o período de preparação de sua publicação. 

Nosso agradecimento ultrapassa fronteiras e vai até as insti- 
tuições e pessoas de outros países que nos apoiam, em especial 
à Missionszentrale der Franziskaner – MZF, da Alemanha, que 
contribui com recursos para a realização dos encontros de for- 
mação de voluntárias/os do curso. Além disso, recebemos e agra- 
decemos a contribuição do Fundo Nacional de Solidariedade da 
CNBB que, uma vez mais, colaborou com bolsas de estudo para 
jovens com dificuldade de cobrir os custos de inscrição do cur- 
so. Agradecimento este, estendido a outras pessoas que também 
contribuem para o Fundo de Bolsas do CESEEP, o que permite 
atender a tantas/os outras/os participantes. 

De todos os agradecimentos, o mais profundo é dedicado ao 
Pe. José Oscar Beozzo, Coordenador Geral do CESEEP, sonhador 
de um projeto de formação que fosse massivo e, ao mesmo tempo, 
que propiciasse aos participantes momentos de reflexão e estu- 
dos em pequenos grupos. O curso sonhado deveria chegar, prio- 
ritariamente, a pessoas leigas e jovens. 

Compartilhando o sonho, conseguiu parceria junto a bispos, 
sociólogas/os, teólogas/os e biblistas católicas/os e evangélicas/ 
os e a outras pessoas que acreditavam na necessidade de oferta de 
formação ecumênica com capacidade de alcançar o Brasil todo, 
para fazer acontecer, com início em 1988, a primeira edição do 
Curso de Verão. 
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Sua capacidade de análise da realidade, sua visão de futuro, 
sua garra e persistência na luta, sua fé em Deus, sua abertura ao 
diálogo e convivência fraterna com as diferentes igrejas e reli- 
giões e a crença na possibilidade de construção de um mundo 
mais justo e solidário, fizeram do Curso de Verão o que é hoje: um 
mutirão de formação ecumênica e popular. 

Apesar de todas as dificuldades pelas quais está passando, 
com o tratamento de câncer agressivo pelo qual foi acometido, 
segue firme na fé, sereno na dor e confiante na cura. 

Aguardamos a sua volta ao trabalho no CESEEP e ao curso, 
com saúde e muita disposição e energia para continuar a cami- 
nhada em favor da construção de um mundo melhor e sustentá- 
vel para todas as pessoas. 

Neste espírito de acolhimento, em especial às e aos migrantes, 
recebemos a todas e todos com um abraço afetuoso de boas-vin- 
das ao XXXII Curso de Verão. 

 
Somos 

saintes e chegantes 
migrantes, caminhantes. 

Queremos 
um mundo sem fronteiras 
que acolha indistintamente 

e a qualquer instante. 

Somos 
todos e todas 
MIGRANTES! 

 
Lurdinha 

LOURDES DE FÁTIMA PASCHOALETTO POSSANI 
Coordenadora Geral do CESEEP 

(em exercício) 
 

São Paulo, outubro de 2018 
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