
CONVITE 
ROMARIA PARA APARECIDA - SP 

A familia Scalabriniana (Sacerdotes, Religiosas/os e Missionárias Scalabrinianas) e o 
Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM) da Igreja Católica, convida a todo o povo de Deus em 
caminho para CELEBRAR conosco a 33ª Semana Nacional do Migrante, que em 2018, tem 
como tema: “a vida é feita de encontros”  e lema: “braços abertos sem medo para acolher”. 

 
Em sintonia com o Papa Francisco, a campanha do Dia Nacional do Migrante deste ano  

propõe uma reflexão a partir de quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar, 
fundamentados nos princípios da doutrina da Igreja para atender aos milhares de migrantes e 
refugiados que chegam em nosso país, dando uma resposta como cristãos e cidadãos 
comprometidos com a causa destes irmãos e irmãs em nossas comunidades. 

Ao mesmo tempo, unidos com a CARITAS NACIONAL queremos fortalecer a Campanha 
“Compartilhe a Viagem” com o objetivo de combater todo tipo de violência, medo e xenofobia 
contra as pessoas em migração e refúgio. Por isso, estamos convidando para que divulguem, 
usem e multipliquem os materiais da 33ª Semana do Migrante. (Pedidos podem ser feitos na 
secretaria do SPM Nacional, e-mail: secretaria.spm.nac@terra.com.br). 

Também queremos convidar as comunidades, grupos e organizações para a ROMARIA 
DO MIGRANTE e da Família Scalabriniana juntamente com o SPM ao SANTUÁRIO 
NACIONAL DE APARECIDA. Juntos com o povo de Deus vamos agradecer, pedir, anunciar um 
novo mundo e denunciar todo tipo de violência contra os migrantes e refugiados, pedindo a Mãe 
Aparecida que ajude para que as organizações e nossos governos construam políticas públicas  
de inclusão social que garantam a  cidadania para todos os povos e abençoe a todos os que 
chegam em nosso País buscando uma vida melhor e mais digna. 

 
ORGANIZE SUA CARAVANA E VENHA PARTICIPAR CONOSCO 
DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NO SANTUÁRIO! 
 

LOCAL:   Santuário Nacional de Aparecida 
DIA:   30 de junho de 2018 
HORA:  18 horas 

 
AQUELES QUE NÃO PUDEREM PARTICIPAR 

REZEM CONOSCO, ACOMPANHANDO-NOS PELA TV APARECIDA. 

São Paulo, 05 de maio de 2018 


