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Em Missão



Sobre a Vivência do Eangelho

Irmã Roxanne Schares,  
Superiora Geral

Comprometidas com a missão 
de Cristo, somos impelidas ao 
coração do mundo para enfrentar 
as preocupações críticas globais. 
Nesta jornada, nós nos encontramos 
nas periferias, com aqueles que 
são vulneráveis e marginalizados. 
No mundo de hoje, migrantes e 
refugiados, pessoas deslocadas e 
vítimas do tráfico tornaram-se sinais 
da exclusão.  

Para entender e responder bem, 
é vital ver os rostos, ouvir as vozes, 
caminhar com eles e partilhar a dor 
das crianças e jovens, mulheres 
e homens, fugindo de condições 
insuportaveis. Suas jornadas 
revelam seu desejo desesperador 
de salvar suas vidas e construir um 
futuro.  Meus dez anos de ministério 

com esses atingidos pelo conflito de 
violência e Guerra na África foi um 
desafio e graça.  Ao perceber com 
dor o sofrimento e deixar que ele 
se torne meu e nosso sofrimento 
pessoal, descobrimos o que cada 
uma de nós pode fazer de acordo 
com ( Laudato Si’, 19). 

Este assunto “Em Missão” dá 
ênfase a experiências de Irmãs 
Escolares de Nossa Senhora: ajudar 
e estar com pessoas forçadas a se 
mudar.  As estórias refletem maneiras 
de responder: como acolher, proteger, 
promover, e integrar nossos irmãos e 
irmãs em nossas vidas e sociedades, 
que respeitam a dignidade de todos. 
Nossas Irmãs rezam e acompanham, 
educam e defendem, discernem 
e tomam atitudes que podem 
transformar a nós e a sociedade.

Através destas experiências, nós 
aprendemos “não  apenas sobre 
eles, mas sobre todos nós” (Papa  
Francisco, Mensagem para o 105º Dia 
Mundial dos Migrante e Refugiados, 
2019). Não é apenas sobre migrantes 
e refugiados; é sobre como encontrar 
Cristo no outro, sobre ter compaixão 
e amor, cura e esperança.  É sobre a 
vivência do Evangelho. 
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A realidade da Migração e a nossa Rede Shalom
Por Irmã Kathy Schmittgens, 
Coordenadora Internacional 
da Shalom

Desde o início do 
meu trabalho em 2015 
como  coordenadora  
da Rede Internacional 
da Shalom  localizada 
no nosso Generalato, 
Roma, o fenômeno da 

migração humana tem sido uma das mais urgentes 
preocupações da nossa Igreja e nosso mundo. 
Em resposta, nossa Rede Shalom  tem tentado 
constantemente a aprender tanto quanto possível 
sobre as causas, e encontrar formas de agir. No nosso 
Seminário Shalom em 2015, ouvimos o testemunho 
pessoal de uma família forçada a migrar por causa 
de retaliação política. Nós também estudamos 
Laudato Si’, do Papa Francisco’  Encíclica sobre o 
cuidado com a nossa casa comum. No nosso estudo 
sobre ambiente, nós vimos como os problemas são 
interligados.  Sempre que os lugares se tornam mais 
poluídos ou desabitados por causa da mudabnça de 
clima, as urgências de migração aumentam.

Nossas Irmãs se encontram nos dois extremos 
da realidade migratória:  Vivemos em países onde 
a situação é tão alarmante que as pessoas migram 
para outros lugares, e vivemos em países que são 

o destino ou o  caminho para aqueles que estão 
migrando. Em ambas as situações, nossa rede 
Shalom se esforça para ser uma voz contrária ao 
baulho do negativismo, do medo e do ódio tão 
presentes no mundo de hoje.   

***
Shalom é a rede internacional  para justiça, paz, e a  
integridade da criação para as Irmãs Escolares de Nossa 
Senhora. Cada Irmã é membro da Rede  Shalom.

Migração devia ser uma escolha, não uma necessidade
Por Irmã Beatriz Martínez-
García, IENS, Diretora do 
Escritório da ONG/NU das 
IENS

Em 2015, centenas 
de milhares de famílias 
da Síria, Irã, Afghanistão, 
Eritrea, e outros países 
atravessaram o Mar 
Mediterrâneo para 
chegar à Europa. Todos 
eles em busca de 
segurança e bem-estar.

Em 19 de setembro, 2016,  a Assembléia 
Geral das Nações Unidas , unanimemente adotou 

a Declaração “Nova York” para Refugiados e 
Migrantes pedindo para desenvolver um compacto 
global para migração segura, ordenada e regular. 
Dia  10 de dezembro, a maioria dos Estados- 
Membros das NaçõesUnidas adotaram o Compacto 
Global para Migração (CGM); a aprovação formal 
da Assembléia Geral das Nações Unidas  sobre 
Migração, foi criada para apoiar a colaboração 
entre os Estados-Membros na implementação do 
Compacto. 

Junto com estes esforços, a Organização 
Internacional de Migração (OIM) está promovendo 
diversidade e inclusão de migrantes na sociedsade 
através de campanhas como: “Eu sou uma campanha 

Continua na página 4 ...

Irmã Kathy com outras IENSs e Noviças numa 
caminhada pela Paz, na Praça São Pedro, Roma
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migrante”, “Esperem/Aguentem”, e “Festival de Filme 
Migração Global.” O Portal de Dados da Organização 
Internacional de Migração, oferece estatísticas e 
informações confiáveis sobre migração em todo o mundo. 
Dados de migração são importantes para a ação da 
polícia: local, nacional e internacional. 

Eu as encorajo a olhar o video: "Migration should 
be a choice, not a necessity”(“Migração devia ser 
uma escolha, e não uma necessidade) preparado pela 
Organização da Agricultura e Alimento das Nações 
Unidas (FAO). Isto pode ajudar-nos a entender por quê 
há mais que 258 milhões de migrantes no mundo vivendo 
fora de seus países de origem. Também pode ser que 
nos convoque para uma atitude  de ousar  a responder 
plenamente a caminhos  inesperados/desconhecidos. 
(VSE, C 17; DG 36-38). 

IENS e a ONU
Desde 1994, as Irmãs Escolares 
de Nossa Senhora têm participado 
ativamente no trabalho das Nações 
Unidas através da nossa associação 
como o Departamento de Informação 
Pública das Nações Unidas (DIP) e desde 
1998, do Conselho Econômico e Social 
das NNUU (ECOSOC)com o qual temos 
um especial status consultativo. Nossa 
advocacia/apoio e esforços educacionais 
focam principalmente sobre assuntos 
relacionados aos direitos da Menina, 
Mulher, e desenvolvimento sustentável.

... Migração devia ser uma escolha

As feridas dolorosas da guerra 

Por Irmã Marta Bertsch e Kurt Reel (ÖR-IT, Áustria)
Foi em 2015 quando milhares de refugiados 

vieram para Áustria. Eggenburg, uma pequena 
cidade ao norte de Viena, recebeu 45 refugiados, 
menores, desacompanhados, vindos de famílias 
da Síria. O prefeito e o pastor pediram a Christine e 
Michael Schneider-Heinz para coordenar a iniciativa 
de "Acolher as Pessoas".  O casal tinha recém 
voltado do seminário Shalom IENS em Roma, onde 
eles tinham participado como tradutores. 

Os adolescente foram alojados num abrigo 
da Cáritas. Porém, com a idade de 18 anos, eles 

precisam deixar o abrigo e procurar um em outro 
lugar. Eles, praticamente, foram deixados aos seus 
próprios mecanismos. 

Nossas Irmãs IENS procuraram apartamentos 
particulares para os 36 jovens. Alguns deles eram 
analfabetos, assim era importante encontrar escolas 
dispostas a trabalhar com eles. 

Nossas Irmãs ajudaram os meninos, e famílias 
com crianças a aprender a língua, acompanhá-los 
a vários escritórios e para consulta médica, e ajudar 
quando precisavam ajuda escolar ou pessoal. 

Irmã Martha Bertsch  com um grupo de jovens refugiados. Foto:  Irmã Martha Bertsch, Áustria

Continua na página 6  ...
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Um Compromisso para imigrantes e Reforma da 
Imigração 

Por Caelie Haines (AM, Maryland, USA) 
Irmãs e Associados da Província Atlantic-

Midwest, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, 
estão comprometidas a um trabalho engajado com 
Imigrantes e Reforma da imigração. Nós temos 
um Comitê que monitora os desenvolvimentos 
em relação aos imigrantes e reforma migratória e 
mantém nossas redes IENS informadas para que 
possamos educar, defender e agir. 

Nos Estados Unidos, nós, no momento estamos 
alojando refugiados nas nossas propriedades em 
Wilton, Connecticut e Baltimore, Maryland.  No 
Canadá, nossas Irmãs em Waterdown, Ontario 
ajudaram a patrocinar imigração familiar e estão 
ajudando-os  enquanto se adaptam à vida no seu 
novo país. 

No nosso trabalho de imigração, o problema que 
está mais ligado à migração é a pobreza. Paises mais 
pobres foram roubados  de seus recursos naturais 
pelas nações ricas e ponderosas, muitas vezes, em 
concordância com os próprios governos do país. 
As pessoas doentes ou marginalizadas carregam o 
peso dos mínimos recursos. Elas precisam migrar 
se quiserem ter uma vida sustentável para si e suas 
famíias.   

Nossas Irmãs pediram ao Governo para mandar 
ajuda humanitária e outros recursos necessários para 
países com necessidades. Nós também participamos 
na luta para uma reforma compassiva de imigração, 
que mantenham as famílias juntas e que acolham os 
refugiados e reconheçam a contribuição que estes 
farão para a sociedade em troca de um lugar seguro 
para viver, trabalhar, aprender e crescer. 

Continua na página 7  ...

entrevistando Manal, uma refugiada  da  Síria e viúva que 
mora na propriedade da Villa Notre Dame (VND) em Wilton 
com seus cinco filhos. Manal trabalha na cozinha na Vila 

Notre Dame. Fonte: Video (entrevista).

Lutando pelo direito de uma vida segura 
Oito vezes ao ano, nós refletimos como Congregação 
sobre assuntos globais na nossa Reflexão da 
Shalom sobre Solidariedade Internacional, usando o 
paradigma de aprendizagem: experiência, reflexão, 
ação. No número de janeiro, 2019, Irmã Rosa Maria 
considerou a realidade da migração em Honduras.

***

Por Irmã Rosa Maria Trochez (ALC, Honduras)

Eu partilho com vocês a dor experimentada 
com o êxodo massiço de milhares de hondurênios. 
Eles fogem das condições de vida insuportáveis no 
nosso país. Temos visto crianças, mulheres, jovens, 
homens, ou seja, famílias inteiras, querendo, 
desesperadamente, salvar suas vidas. 

As razões alarmantes para o deslocamento de Irmã Rosa Maria fala com membros da comunidade.   
Foto: Mark Coplan, EUA
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A Guerra deixou feridas dolorosas! Uma ajuda, 
um sinal de afeto, um ouvido aberto, uma palavra de 
apreciação, tudo pode ajudar a curar as feridas.  

Este projeto foi apoiado desde o começo pela 
Província Áustria-Itália. As Irmãs: Elise Silvestri, 

Jean Greenwald, Helen Plum, foram de uma ajuda 
muito especial, e a Irmã Martha Bertsch, que no 
momento está trabalhando nesta area/campo. Estas 
Irmãs IENS têm sido, e ainda permanecem fortes 
testemunhas de viver a caridade ao próximo -  estas 
pessoas deslocadas.  

Refugiados menores, sozinhos: um desafio para nós

Por Irmã M. Diethild Wicker (BY, Germany)
Nossa Direção Orientadora “O Amor dá Tudo”é 

um desafio e um compromisso para cada Irmã 
Escolar de Nossa Senhora, incluindo eu no meu 
trabalho com refugiados menores.

Em 2013, após uma fuga dramática, o primeiros 
refugiados da Guinea vieram a nós em Kolping-
Berufsbildungswerk (Centro de Treinamento 
Vocacional em Kolping) em Brakel, Alemanha, onde 
eu lecionei por 10 anos.

Em 2015, vinte-um jovens refugiados chegaram 
aqui, e desde então eu os tenho acompanhado 
intensivamente. Meu trabalho tem muitas facetas: Eu 
os acompanho para o médico, psicóloco, escritórios, 
e autoridades e temos muitas palestras. E acima 
de tudo, os meninos precisam recuperar sua auto-
estima, e confiança nas suas próprias capacidades.

Cada jovem tem sua própria história horrenda 
de fuga. Por exemplo: Fikadu, da Eritrea, foi forçado 
a se tornar um soldado aos 14 anos de idade. 

Elefugiu para o Sudão, depois através do deserto da 
Libia, esperou durante meses por dinheiro de seus 
pais para pagar contrabandistas, depois passou 
duas semanas num navio pirata atravessando o 
Mediterrâneo para a Itália. Ele disse: “Eu tive que 
ficar sempre acordado, caso contrário, eu seria 
jogado ao mar,” suas mãos tremendo ao fazer a 
memória da experiência. 

Finalmente terra –e o choro: "Hungria, Hungria!" 
Itália, Áustria, Alemanha, Hamburgo, Dortmund, 
Höxter, Brakel. Completamente exausto, com medo, 
chorando, traumatizado, Fikadu chegou aqui e 
entrou em colapso. Hoje ele está bem e tem contato 
com seus pais e irmãos. Ele trabalha como jardineiro 
e paisagista numa grande companhia e é muito 
estimado e valorizado ali.

“O Amor Dá Tudo.” Cada esforço é válido e faz 
parte do nosso apostolado/missão  -  encontrar as 
pessoas com respeito e empatia, indiferente da sua 
religião e origem ou formação. (sua história).  

Irmã M. Diethild trabalhando com Oumar, um refugiado que agora pode se formar no Colégio  Vocacional de Brede 
e continuar seus estudos em Administração de Comércio. Foto: Verena Biermann, Brakel, Germany

... As feridas dolorosas da guerra
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Ser Nigeriana na Hungria
Por Irmã Kinga Baráti (MG, Hungary)

Favour, 11anos, está no quinto ano. Ela chegou à 
nossa escola em Makó, Hungria alguns meses atrás. 
Sua chegada provocou um interesse vivo entre os 
estudantes, porque ela era a primeira entre nós 
cujos pais são da África. Embora tenha nascido na 
Hungria, sua situação era irregular – sem cidadania. 
Seus pais chegaram há 14 anos da Nigéria. Eu visitei 
a família dela para entrevistá-la, seu pai, Henry, e 
sua madrasta húngara, Vivien.

Favour: As pessoas dizem que sou como 
qualquer adolescente húngara. Os que não me 
conhecem, geralmente falam em ingles comigo; eles 
ficam muito surpresos quando descobrem que eu 
falo húngaro.

Eu quero ser médica, especificamente, cirurgiã 
plástica.

Eu gosto da minha nova escola porque nós nos 
tratamos como iguais. E na verdade, somos iguais; 
as pessoas não te julgam pela cor da tua pele. Numa 
outra escola, quando uma vez obtive uma nota baixa, 
eles ligaram a nota com a cor da  minha pele.

Vivien: Eu muitas vezes experiencio preconceito. 
Crianças não sabem que chamar alguém de  Negro 
(néger) é uma expressão ofensiva para eles. Quando 
meu menino tinha três anos, ele queria ser branco 
e continuamente arranhava sua pele para não ser 
marrom. Eu disse a ele que devia se orgulhar pelo 
que ele era.

Henry: As pessoas em outros países não sabem o 
que está acontecendo aqui. Nas ruas, me provocam; 
eles cospem em mim e dizem: “ O que você está 
fazendo aqui? Vá para casa, vá para  África!”

Eu também tive experiências positivas, 
naturalmente. Um senhor idoso veio a mim numa 

loja e me saudou gentilmente: “Você é um daqueles 
Negros, como aquele famoso boxeador.”

O povo e os politicos deviam saber: qualquer um 
que vem aqui e tem vontade de se integrar nesta 
cultura, não devia ser ofendido, espancado ou 
criticado. Eles deviam conhecê-los primeiro antes de 
julgá-los. 

 Favour (esquerda) com uma colega de aula na sua 
escola em Makó, Hungria.  

Foto: Irmã M. Kinga Baráti, Makó, Hungria
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nossos povos incluim guerras, violência, extrema 
desigualdade econômica, corrupção, impunidade, 
e falta de oportunidades para emprego, saúde, 
educação, e moradia. Ou eles temem pelo futuro ou 
então não vêem nenhum futuro. 

Eu sou uma Promotora dos Direitos Humanos, e 
trabalho para apoiar a comunidade de Santo Isidoro 
em El Progreso, Yoro, Honduras. Esta comunidade 
foi precessada por ocupar terras nas quais eles 
tinham vivido por um longo tempo. Nós lutamos por 
seus direitos para que eles e outros não necessitem 
deixar Honduras em busca de uma vida segura.  

... Lutando pelo direito  
de uma vida segura



Respondendo ao chamado do Papa Francisco 
Por Irmã Kathy Schmittgens (Generalato, Roma, Itália)

Em Roma, Papa Francisco fez um apelo direto para 
congregações religiosas, pedindo para usar espaços 
desocupados para alojar migrantes e refugiados. Nós 
fomos pedir ao Programa Centro Astalli, Serviço Jesuita 
para Refugiados, para nos ajudar a responder esse apelo.

Na propriedade do nossonGeneralato, temos uma 
casa pequena, “la casetta”, onde no início funcionava uma 
pré-escola. Com uma boa limpeza e alguma modificação 
se fez dela um espaço  perfeito e seguro. Nossos primeiros 
hóspedes eram do Congo.  Eles ficaram durante 14 meses 
e agora já têm sua própria vida. No momento estamos com 
uma família do Paquistão. Sentimo-nos abençoadas por 
podermos responder ao apelo doPapa em ajudar pessoas 
que estão em tão grande necessidade. 

Servir refugiados com humildade, amor e compaixão
Por Trudy Hamilton (CP, Missouri, EUA)

Irmãs da Província do Central Pacific têm 
respondido a urgentes necessidades de imigrantes 
e refugiados por muitos anos, mas houve um 
sentiment crescente de urgência durante o último 
ano, especialmente ao longo da fronteira do sul 
dos Estado Unidos. Trabalhando em colaboração 
com outras congregações, as Irmãs estão apoiando 
imigrantes e pessoas em busca de asilo em El Paso, 
Texas, servindo refeições, e levar de carro voluntários 
e imigrantes. Irmã Cathy Doherty partilhou: “Esta 
experiência foi comovente e abriu meu coração.”

Perto de Juarez e Anapra, Mexico, as Irmãs se 
encontram com agentes da patrulha na fronteira 
e trabalham com refugiados num centro de 
processamento. As Irmãs também ajudam imigrantes 
adultos que trabalham nas fábricas dos Estados 
Unidos; cuidam de menores desacompanhados e 
apoiam mulheres refugiadas num centro de câncer 
perto de San Antonio, Texas.  “Isto tem sido um 
verdadeiro presente para todas nós,” disse a Irmã 
Kate DuVal. “Foram muitos momentos de profunda 
reflexão sobre liberdade, segurança, paz, esperança, 
comunidade e muito mais. A inacreditável paciência 
que estes “ hóspedes” têm hora após hora, dia após 
dia, é um lembrete do quanto nós temos, usamos e 
tomamos por natural, sem dar o devido valor.”

Indiferente se são mãos no trabalho ou oração e 
presença, as Irmãs da Província do Central Pacific 

estão servindo imigrantes e refugiados onde quer 
que elas sejam necessárias e úteis. 

Irmãs Rose Anthony e Richarde Marie  servindo o 
café da manhã. Fotos: Irmã Kate DuVal e voluntário

Irmã Kate DuVal convocando voluntárias  
para levar imigrantes e families refugiadas  

para o aeroporto ou rodoviária. 

La casetta.  
Foto: Patricia Stortz, Generalato, Roma, Itália.
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? 

Migração e a ligação com o tráfego humano
Na Reflexão - Shalom de julho, 2019, a Irmã Helen 
Galadima, uma professor de inglês na Escola 
Secundária de Notre Dame para Meninas em 
Sunyani,  Ghana, escreveu sobre o assunto do 
tráfico humano no Contexto Africano. Ela partilhou 
um encontro que teve consigo mesma, que a levou 
a pensar, como aqueles migrantes que buscam 
trabalho, podem tornar-se,  facilmente, vítimas do 
tráfico humano. 

***

Por Irmã Helen Galadima (AF, Gana) 

Já havia escutado de utros sobre casos de 
tráfico; porém, eu não tinha encontrado ninguém 
envolvido diretamente no tráfico até 2016. Num vôo 
de Ghana a Roma, Itália, eu entrei numa conversa 
com Esi que sentou perto de mim. Quando 
pergunte a Esi onde ela estava indo, ela respondeu 
que estava viajando para Kuwait. Explicou que lhe 
contaram em Ghana,( o agente de recrutamenrto)  
que fez os preparativos  -  que Kuwait seria o seu 
destino. O agente explicou que ela iria trabalhar 
como governanta. Quando perguntada se  sabia 
o significado de governanta, ela respondeu em 
negativo.  

Um homem sentado perto, por acaso ouviu a 
conversa e exclamou: “Ei”! Ele relatou a experiência 
da sua sobrinha que se tornou vítima do tráfico 
por um caminho semelhante para Kuwait. Graças 
a Deus, a sobrinha foi resgatada pelos familiares 
e voltou para sua casa,  Ghana. Depois de ouvir 
sobre a experiência da sobrinha, Esi se deu conta 
que Kuwait era o lugar errado para ela e o emprego 
que estava esperando por ela, na verdade não 
existia.  

***
Links:

• gerhardinger.org
• United Nations
• Talitha Kum

 Irmã Helen num seminário sobre Justiça, Paz, e 
Integridade da Criação em Ghana.  

Foto: Província da África

Trabalhadores migrantes e candidatos a emprego,  
que constituem a maioria dos migrantes internacionais,  

são vulneráveis ao tráfico de pessoas  
durante todo o processo de migração.

Estima Global da Escravidão Moderna: trabalho forçado e casamento forçado.   
Escritório Internacional do Trabalho (EIT), Geneva, 2017 página 30.

O tráfico é 
predominante em 
todas as partes do 

mundo.
Onde pode existir 

perto de você?
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https://gerhardinger.org/pt-br/international-solidarity-reflection-july-2019/
https://gerhardinger.org
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
https://www.talithakum.info/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf


#whatisHOME? #o que é LAR/CASA?
Por Irmã M. Slavka Cekuta (SI, Eslovênia)

O projeto Caritas  MIND esteve fazendo encontros 
de “mesa redonda” nas cidades da Slovenia para 
conscietizar e enfatizar o relacionamento da migração 
e desenvolvimento por diversos pontos de vista. 
MIND (Migração, INterconecção, Desenvolvimento) 
promove visões positivas de relacionamento entre 
migração e desenvolvimento sustentável, e a 
participação ativa da sociedade para resolver os 
problemas de desenvolvimeto.

Eu fui convidade a participar na MIND por causa 
da minha experiência como missionária, trabalhando 
e vivendo em meio ao povio albanês, na Albânia 
por 11 anos, e agora  na Eslovênia ajudando-os  a 
vencer a barreiras da língua.

Minha experiência em Albania, me marcou 
profundamente. Aprendi a língua, e admirei a 
cultura e os recursos naturais; ao mesmo tempo, 
aprendi sobre seus problemas sociais, econômicos 
e politicos. 

Depois de 1991, as pessoas estavam saindo 
da Albania por causa da pobreza. Pouquíssimas 
indústrias ofereciam emprego permanente, apesar 
do investimento estrangeiro. Os jovens queriam ficar 
em casa, mas não podiam, porque eles precisavam 
de umemprego para ajudar suas famílias, 
financeiramente. No momento, as pessoas, com 
educação estão deixando o país porque querem 
progredir profissionalmente. E também querem um 

futuro melhor para seus filhos, e ter segurança de 
vida e saúde.  

Minha colaboração no projeto MIND na campanhia 
“O que é Lar?” foi um precioso aprendizado para 
mim: cada ser humano anseia por um lar, aceitação, 
segurança e dignidade; cada ser humano merece 
sentir-se em CASA – estar DOMA (Sloveno). 

Eu desejo que nossas mentes sejam iluminadas, 
e nossos corações se reacendem para podermos 
vencer o medo e intranquilidade. Por isso, eu apóio 
os esforços de todos os que se preocupam com 
aqueles que não podem viver onde eles têm suas 
raízes. 

Irmã M. Slavka Cekuta, segunda da esquerda, participa na reunião “mesa redonda” .  
Foto: dos arquivos da Slovenska Karitas. Usado com permissão. Fonte link.

“Nos recentes anos, testemunhamos um 
crescimento internacional de migrações e 
refugiados.Alguns são voluntários, mas a 
maioria é forçada. As principais causas das 
migrações forçadas são os conflitos e guerras, 
mudança de clima,o crescimento da fome e 
extrema pobreza. Observando os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, chegamos 
à pergunta básica que requer a resposta para 
uma das necessidades humanas básicas – Ter 
uma MORADIA – DOM.” 

 - Cveto Uršič,  
secretário geral da Cáritas Eslovênia
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https://www.caritas.eu/mind/
https://www.caritas.eu/whatishome/
https://www.karitas.si/porocilo-o-predstavitvi-izida-publikacije-nas-skupni-dom/


Eu era estrangeiro e Tu me recebeste
(Mt 25:35)

Por Irmã M. Irenea Książak (PO, Polônia)

As palavras de Jesus: "Eu era um estrangeiro 
e tu me recebeste" (Mt 25.35) são um desafio para 
todos, incluindo as pessoas consagradas. Embora 
tenhamos pouca influência sobre decisões  políticas,  
temos profunda convicção de que nós deveríamos dar 
nossa primeira e mais importante ajuda aos países 
atingidos por conflitos armados e pela insegurança. 
Isto é confirmado pelos apelos, que vêm dos bispos 
locais, para ajudar as pessoas a permanecerem nos 
seus próprios  países, ajudá-los localmente.

A  organização "Caritas Polska"  assumiu 
este esforço; ela ajudou a mais de 8,500 Sírias em 
Aleppo com o programa "Família para Família", 
apoiando os mais atingidos pela Guerra.  Muitas 
congregações religiosas, incluindo algumas das 
nossas comunidades IENS, participam neste 
programa, pagando uma certa quantia mensalmente, 
para ajudar uma família em Aleppo. Usando esta 
ajuda, as famílias Sirias podem comprar água, 

comida, remedios e combustível para aquecer os 
apartamentos. 

Nós percebemos, que além de ajudar em lugares 
atingidos pela Guerra, também é necessário ajudar 
os fugitivos para os nossos países. Na Polônia, 
nossas Irmãs se colocam à disposição de ajudar 
onde for necessário, e onde elas podem. As Irmãs, 
de uma comunidade ajudaram pessoas a conseguir a 
cidadania polonesa, procuraram emprego, proveram 
alojamento para estudantes femininas, e apoiaram-
nas pela oração. Uma outra comunidade está 
oferecendo sua capela para um grupo de minoria, 
fazer sua oração mensal. 

Ao acompanhar os necessitados, procuramos 
entender a migração do momento. Este é um 
desafio atual para o mundo e para a Igreja, incluindo 
os religiosos/as. Assim nós nos perguntamos:  O 
que acontece, ou quem faz com que centenas de 
milhares de pessoas são forçadas a migrar?  

Foto: imagem de Website :  Família para Família (Rodzina Rodzinie) programa da  Cáritas Polska.  
Fonte: Caritas Polska website. Usada com permissão.
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Generalato das  
Irmãs Escolares de Nossa Senhora 
via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Rome, Italy

Transformando o mundo através da educação

Imagem da nossa fundadora. 
Viena, Áustria 

Artista: Joseph Kastner

Em Missão
Nomes dos países onde  

as IENS estão em missão:

• Argentina • Áustria • Bielorrússia • Brasil 
• Canadá • República Tcheca • Inglaterra • 
Alemanha • Gana • Guam • Guatemala • 

Honduras • Hungria • Itália • Japão • Quênia • 
Nepal • Nigéria • Paraguai • Peru • Polônia  

• Porto Rico • Romênia • Sérvia • Serra Leoa • 
Eslovênia • Sudão do Sul • Suécia • Gâmbia  

• Estados Unidos da América

Com estas histórias 
mencionamos apenas alguns 

dos compromissos das 
nossas Irmãs. 

A missão com a qual 
estamos comprometidas é a 
missão de Cristo, levar todos 

à unidade. 
O chamado de Deus 

continua a pressionar 
os corações de Irmãs e 

associadas, colegas leigos 
e parcerias a colaborar na 

missão de Cristo.
Você escuta o chamado 

de Deus no seu coração? 
Como você 

responderá?

Fazendo nossas as preocupações 
dos pobres, percebemos, 

compadecidas, o grande número dos 
que sofrem privações, cuja origem está 
na pecaminosidade do nosso mundo. 

De acordo com os ensinamentos 
e diretrizes da Igreja, trabalhamos 
ativamente, de modo especial, em 
nossas situações locais, a fim de 

eliminar as causas fundamentais da 
injustiça e,  

assim, construir um mundo  
de paz, justiça e amor. 

Vós Sois Enviadas, Constituição 17
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