
Pastoral com os Refugiados - um serviço da Cáritas Arquidiocesana 
 
O Santo Padre Francisco nos diz em sua mensagem para o dia mundial dos migrantes e refugiados: “As nossas 
sociedades estão enfrentando, como nunca antes na história, processos de interdependência mútua e interação 
em um nível global, que, mesmo incluindo elementos problemáticos ou negativos, se destinam a melhorar as 
condições de vida da família humana, não só nos aspectos econômicos, mas também nos aspectos políticos e 
culturais. Cada pessoa, afinal, pertence à humanidade e partilha a esperança de um futuro melhor com toda a 
família dos povos. A partir dessa constatação, nasce o tema que escolhi para o Dia Mundial dos Migrantes e 
Refugiados deste ano: Os migrantes e refugiados: rumo a um mundo melhor”. 
Nesta data, a sociedade é chamada a tomar consciência sobre a realidade dos que são deslocados por 
guerras, conflitos armados ou perseguidos por motivo de nacionalidade, raça, grupo social e opinião 
política e mesmo religião. 
Afinal, continua o Santo Padre: “Os migrantes e refugiados não são peões no tabuleiro de xadrez da 
humanidade. Trata-se de crianças, mulheres e homens que deixam ou são forçados a abandonar suas casas 
por vários motivos, que compartilham o mesmo desejo legítimo de conhecer, de ter, mas, acima de tudo, de 
ser mais. É impressionante o número de pessoas que migram de um continente para outro, bem como 
aqueles que se deslocam dentro de seus próprios países e áreas geográficas. Os fluxos migratórios 
contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de povos, de todos os tempos. No caminho, ao 
lado dos migrantes e refugiados, a Igreja se esforça para compreender as causas que estão na origem das 
migrações, mas também se esforça no trabalho para superar os efeitos negativos e aumentar os impactos 
positivos nas comunidades de origem, de trânsito e de destino dos fluxos migratórios”. 
Assim tem sido na Arquidiocese do Rio de Janeiro desde a década de 1970, quando a Cáritas 
Arquidiocesana, em parceria com o ACNUR e o Estado Brasileiro, dedica-se à proteção de solicitantes de 
refúgio, homens e mulheres, de todas as idades e origens diversas, que chegam ao Brasil e agora também 
através da Pastoral dos Migrantes encontrar saídas para ajudar a encontrar vida digna para tantos dos 
nossos irmãos e irmãs. 
O desafio é sem dúvida abrir o coração ao acolhimento, superar preconceitos e entraves, e fraternalmente 
acudir às necessidades de tantos irmãos. 
A Cáritas Arquidiocesana E a Pastoral dos Migrantes buscam facilitar e apoiar a integração local deles 
através da promoção de atividades de geração de renda orientadas à autossuficiência. 
É a parábola do bom Samaritano em ação. Com o samaritano (cf. Lc 10,25-37), que acolheu a uma pessoa 
vítima de violência e cuja vida estava ‘por um fio’, Jesus demonstrou que o amor ao próximo é um 
exercício de liberdade e profundo respeito ao ser humano. É decisão pessoal (escolha por romper a 
indiferença), é presença eficaz (retira da estrada, abriga e cuida dos ferimentos) e proteção (assegura a 
continuidade dos cuidados). 
Enfim, fica para todos nós o desafio, o apelo veemente do samaritano, na mensagem bíblica: “Tome conta 
dele”. 
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