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APRESENTAÇÃO
Nos últimos anos, a América Latina e o Caribe testemunharam um aumento no número

de pessoas - entre elas, meninos e meninas desacompanhadas - deixando seus países

de origem em busca de uma vida digna e segura. Esta onda migratória gerou tensões

e preocupações tanto nos países de trânsito como no de destino, o que resultou no

aumento da xenofobia, do racismo e da vulnerabilidade de migrantes e refugiados

durante a pandemia, que foram estigmatizados como "portadores do vírus". Neste

contexto de expansão do vírus, colapso dos sistemas de saúde, quarentenas,

fechamento de fronteiras e estradas, crise econômica e falta de empregos formais e

informais, o trabalho de muitas comunidades de fé para atender, proteger, influenciar

e integrar os migrantes e refugiados vulneráveis,   dentro da pandemia, tem sido um

exemplo de amor, solidariedade, misericórdia e desapego.A campanha "Como

Nascido Entre Nós” reúne mais de 60 igrejas e organizações cristãs com alcance e

representação na América Latina e no Caribe, cujo objetivo comum é: "encorajar as

comunidades de fé da América Latina a agirem em face da atual crise migratória,

inspirado no modelo de Jesus, tornando-se comunidades de acolhimento e defesa dos

direitos dos migrantes”. Esta campanha tem um interesse particular em incentivar a

população da América Latina e do Caribe a realizar ações concretas para atender,

proteger e promover os direitos dos migrantes e/ou repatriados. Por isso, em

comemoração ao Dia Internacional do Migrante, no dia 18 de dezembro, anunciamos o

reconhecimento “Teologia do Migrante em Ação”.

Honramos as boas
práticas de

atendimento integral
e incentivamos o

trabalho de
acompanhamento de

migrantes, refugiados
e repatriados durante
a pandemia COVID-19.



“A rendição sem
reflexão é

fanatismo, mas
a reflexão sem
rendição é a
paralisia de
toda ação” 

(Juan A. Mackay, 1889-1983).

O QUE ESTAMOS PROCURANDO?
"Teologia do Migrante em Ação" é um reconhecimento das boas

práticas de igrejas, comunidades religiosas, organizações e

associações cristãs no cuidado, proteção, defesa e integração de

migrantes vulneráveis, refugiados e/ou repatriados no contexto do

COVID-19.

POR QUE ESTAMOS FAZENDO ISSO?
Procuramos reconhecer a interação entre teologia e práxis; e como as

ações de assistência humanitária, proteção, incidência e integração de

migrantes vulneráveis, refugiados e/ou repatriados, estão sendo

desenvolvidas no contexto da pandemia do COVID-19 com base na

reflexão bíblica-teológica.



South  Parke r  P r imary  Schoo l ' s  Of f ic ia l  S tudent  News le t te rQUEM PODE PARTICIPAR?
Atores eclesiais, Igrejas, comunidades religiosas, organizações e

coalizões cristãs envolvidas no acompanhamento (ajuda

humanitária, proteção, defesa, integração) de migrantes e

refugiados durante o contexto de COVID-19 e pandemia, de

março de 2020 até hoje. As experiências devem refletir suas

ações em:

- Reflexão bíblica acerca de suas ações (base bíblica,

interpretação e implicações missionais);

- Boas práticas e expressões de solidariedade no meio da

pandemia (o que funcionou, produziu bons resultados e,

portanto, é recomendado);

- Advocacy - defesa de direitos e melhoria das condições de

vida (trabalho com outros atores e advocacy com tomadores

de decisão para defender os direitos do grupo vulnerável).

BASES PARABASES PARA  
O RECONHECIMENTOO RECONHECIMENTO  

COMO SE INSCREVER PARA ESSE
RECONHECIMENTO?

Para compartilhar sua experiência e boas práticas, você deve:

1) Enviar por escrito um documento de no máximo 2 (duas)

páginas que contenha:

- Breve explicação de suas ações e os processos que

seguiram suas atividades com base bíblica;

- Em que consiste a experiência de acompanhar migrantes,

refugiados ou repatriados?

- Lições aprendidas em tempos de pandemia;

- Boas práticas para igrejas.



2) No máximo 5 fotografias que refletem o trabalho

realizado, sendo elas:

- Fotografias que refletem ações positivas e solidárias

em prol do atendimento, proteção, defesa, incidência

e integração de migrantes, refugiados e repatriados

em meio da COVID-19;

- Fotografias originais da obra que pretendem

reconhecer e cuja autoria pertence à pessoa ou

pessoas que fazem parte da experiência;

- Fotografias que tenham o consentimento das pessoas

incluídas e que possam ser utilizadas nas redes sociais;

- Enviado em formato JPG, PNG ou RAW;

- Não esteja embaçada e/ou em má qualidade;

- Texto explicativo em cada foto na parte inferior da

mesma ou na legenda.

3) Envie toda a documentação necessária para o seguinte

email: 

comonacidoentrenosotrostearf@gmail.com

4) Você receberá um e-mail confirmando a chegada das

informações.



CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOCRONOGRAMA DE RECEBIMENTO  
E RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕESE RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES

Prazo inicial e final do recebimento das ações de

reconhecimento:

- Início: Sábado 21 de novembro 

- Final: Sexta-feira 4 de dezembro

Revisão das propostas:

- 7 de dezembro: Revisão das propostas por representantes da

Campanha Regional.

- 8 a 17 de dezembro: Divulgação das boas práticas nas redes

sociais da campanha “Como Nascidos Entre Nós”.

- Sexta-feira 18 de dezembro, 10:00 Hora de Colombia: Evento

público virtual "NOS MUEVES LA ESPERANZA", onde será

celebrado o Dia Internacional do Migrante e todas as

propostas apresentadas serão reconhecidas.

Entrega de apoio financeiro:

8 a 17 de dezembro: Entrega de apoio financeiro a 4

propostas selecionadas pelo Comitê de Campanha com

experiências que melhor refletem:

- Reflexão bíblica acerca da ação (base bíblica,

interpretação e implicações missionais);     $700 dólares.

- Boas práticas e expressões de solidariedade no meio da

pandemia (o que funcionou, produziu bons resultados e,

portanto, é recomendado);  $700 dólares

- Advocacy - defesa de direitos e melhoria das condições

de vida (trabalho com outros atores e advocacy com

tomadores de decisão para defender os direitos do grupo

vulnerável);    $700 dólares

- Experiência mais votada nas redes sociais da campanha.    

$500 dólares.

** Sugerimos que o apoio financeiro seja usado para kits

de alimentos para migrantes e refugiados durante as

festividades de Natal.




