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124 anos existente 
presente em 26 países

38 anos de missão 
NO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

“A terra para o migrante é a pátria que lhe dá o pão.”
Bem aventurado João Batista Scalabrini 
Fundador da Congregação Scalabrinianas.

http://www.scalabriniane.org/


Serviço Pastoral Dos Migrantes

Arquidiocese de Campo Grande – MS

Eu era estrangeiro e me acolhestes – Mt 25,35

No ano 2020 

35 anos de atuação
NO ESTADO MATO GROSSO DO SUL



O serviço pastoral os migrantes, integra a pastoral da 
mobilidade humana vinculada a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil- CNBB.
A MISSÃO DA PASTORAL

Espiritualidade – PRESERVAR SUA FÉ / PESSOA 
HUMANA
Acolhida - da pessoa do migrante e integração na sociedade.

Cultura – Antropologia, compreensão humana, filosofia, 
através das festas do país, música, gastronomia, devoções.

Abre as portas - Oportuniza a organização do migrante, com 
migrante, para o  migrante – protagonismo. 
( associações, ONG, comunidades).



A MISSÃO DA PASTORAL
SER PONTE - Sensibilização, conscientização, visibilização, 
ser voz dos que não tem voz, sair do invisível, amar aqueles 
que ninguém ama, acreditar no outro, nas suas 
potencialidades;

IDIOMA – comunicação, expressão, reconhecimento, VIDA. 
reconhece o imigrante como pessoas em qualidades, modo 
de acolhimento, sonhos, futuros, autoimagem, identidade, 
inserção, mesmo com os imigrantes com bilíngue e 
multilíngue;

CIDADANIA - politicas públicas, direitos humanos, 
assessoria jurídicas,  Moradia, Trabalho, educação, saúde, 
documentação, geração de renda familiar, etc.



A MISSÃO DA PASTORAL

Articulação com as pastorais, parcerias, redes , 
entidades afins.

Parcerias com as universidades, sociedade civil, e 
órgãos públicos.

Grupos de Voluntários – diversidades, 
motivação, reconhecimento, potencialidade, 
desafios, impotência, vulnerabilidade.



OLHAR SOBRE A MIGRAÇÃO



OLHAR SOBRE A MIGRAÇÃO

O que sabemos sobre a vida dos migrantes e  
imigrantes?   situações, experiências de travessia, 
viagem, desafios, solidão, doenças, traumas, 
desemprego, comunicação.

Quais são as fronteiras que sentimos diante da 
migração? 

Fronteiras limites geográficos, cultura, língua, 
religião, concepção, valores e histórias.



OLHAR SOBRE A MIGRAÇÃO

A migração nos oferece oportunidades, riquezas, 
descobertas, interação. 

As informações,  troca de experiências, torna-nos 
protagonistas, mesmo que surgem os problemas eles 
são vistos sobre vários pontos de vista diferentes, 

diferentes áreas de profissionais, é bom isso, 

DESENVOLVEMOS a capacidade de trabalhar em 
equipe, com a multidisciplinariedade, 

são possibilidades, e potencialidades de nos  
enriquecer com as culturas diferentes. 



OLHAR SOBRE A MIGRAÇÃO

A vulnerabilidade é um potencial humano, pois 
fortalece o interior em defesa da vida, podemos 
vivenciar valores éticos, generosidade, altruísmo, 
inspiração, criatividade, interação, 
responsabilidade, gratidão, alegria e vida e tantos 
outros....

SER E VIVER - não basta só existir é preciso 
reconhecimento como pessoa que se transforma 
na acolhida, no amor, na atenção, no 
aprendizado. 



VALORES E MOTIVAÇÕES

Ser migrante com os migrantes, migrar-nos 
ajuda a entender a vida como ela é, crescemos 
como pessoas, somos melhores em vivenciar e 
reconhecer os sentimentos, o encontro, o olhar a 
essência de ser humano. 

HÁ UMA IDENTIDADE, sonhos, buscas, vida fé, 
esperança, solidariedade, cada encontro 
oportuniza enriquecer com o diferente, com o 
novo, é tornar forte, é ser forte.



VALORES E MOTIVAÇÕES
Vivenciar a espiritualidade é a força interior que 
toda pessoa tem, é o que mover ir... 
Ir ao encontro, ter coragem, é alegria da conquista, 
da sobrevivência... 

A ilusão, a impotência, nos faz desafiar a realidade 
dura, cruel, mais às vezes quando encontramos a 
acolhida, 
o olhar, o apoio a oportunidade, 
renovamos a força de ser, de buscar de oferecer, de 
fortalecer a fraternidade, desenvolvemos nosso 

SER HUMANO.





Durante 38 anos de atuação com os migrantes, 
refugiados, imigrantes

no estado do Mato Grosso do Sul

EXPERIÊNCIAS 

DE REDES

PARCERIAS

VOLUNTARIADOS

SOLIDARIEDADE

DIVERSIDADES DE RELIGIÕES – IGREJAS

CULTURAS – DIFERENTES NACIONALIDADES



PARCERIAS        REDES 

GRUPOS DE VOLUNTÁRIOS 

diversidades, motivações, reconhecimento, 
potencialidades, 

desafios, impotência, vulnerabilidade,



Acolhimento:
CEDAMI
CETREMI
Rodoviária

Casa São Francisco 
POP

ASHABRA

Grupo 
Voluntários 

para oferta de 
empregos 

57 voluntários

Grupo de 
Mulheres geração 

renda familiar 
Madre Assunta 
20 voluntárias

MS acolhe 
Fraternidade 

Sem Fronteiras
72 voluntários Grupos 

Voluntários  
Para doações 

119 voluntários

Grupo 
Voluntários 

Partiu Ajudar
51 participantes

Regional Oeste 1 - compõe 
7 dioceses:  Três Lagoas
Campo grande           
Dourados
Coxim           Jardim        
Naviraí
Corumbá 

( Padres Scalabrinianos )



Serviço Pastoral dos 
Migrantes

Comitê 
Enfrentamento 
ao Tráfico de 

Pessoas -
CETRAP

Universidade 
Federal Mato 

Grosso do Sul –
UFMS

Estudos pesquisas 
sobre fluxos 
migratórios 

internacional

Universidade 
Católica Dom 
Bosco – UCDB 

Capacitação dos 
agentes, 

voluntários com 
seminários,  

oficinas e outros

Defensoria 
Publica da 

União – DPU
Defensoria 

Pública Estado -
DPE

Universidade 
Estadual Mato Grosso 

do Sul – UEMS
Língua Portuguesa 
como acolhimento

Ministério 
Publico do 

Trabalho -MPT

Comitê 
Estadual para 

refugiados, 
Migrantes e 
Apátridas -

CERMA

Comissão 
Permanente 

investigação e 
fiscalização 

condições de 
trabalho no MS –

CPIFCT/MS

Polícia 
Federal



Consulados 
Embaixadas

Comunidades 
imigrantes: Paraguai,  
Japonês, Africanos, 

Bolívia, Libanês,  Sírios, 
Portugal, Colômbia, 
Venezuela, Haitiana, 

Espanha

Movimentos 
sociais e 
Direitos 

Humanos

Governo do 
Estado e 

Municipal

Ecumenismo

Parcerias com 
diversas Igrejas

Assessoria, 
acompanhamento e 

visitas a outros 
municípios

Conferência 
dos 

Religiosos do 
Brasil -CRB

Secretaria 
Municipal da 
Juventudes



Juntos estamos construindo uma 

política migratória no estado MS, 

as políticas públicas para migrantes, imigrantes 
e refugiados, 

Fizemos, realizamos muitas coisas , 

mas temos consciência que precisamos avançar, 
realizar ainda mais....

JUNTOS SOMOS FORTES



Quando deixamos nossas coisas e o nosso tempo para 
ajudar o outro 

Fazemos  diferença na vida dessas pessoas, 

ajudar uma pessoa pode não mudar o mundo interior, 

mas pode mudar o mundo de uma pessoa, 

mesmo que somos desafiados no dia a   dia  a esquecer o 
senso da humanidade, 

acredito que através da nossa vida, trabalho, missão e 
profissão podemos fazer um mundo melhor.



As vezes podemos pensar que a vida são feitos de 
grandes momentos, sim pode até ser, 

mais a maior parte dela é feito das pequenas coisas, 
das pequenas ações que as vezes é considerado 

insignificantes, 

Mais é a maior de todas,
é de grande valia, 

porque acreditamos e tornamos o

OUTRO importante para nós.

























GRATIDÃO

GRATITUDE

WDZIĘCZNOŚĆ

GRATITUDINE 

شكر

GRATITUD

MIRËNJOHJE   

REKONESANS


