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Porque a migração é um problema?248   ESTUDE

1. Leia o texto do DOCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 
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CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.
Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Senhor Jesus Cristo, nos braços de tua mãe Maria, tu 
tivestes que fugir para o Egito para escapar das persegui-
ções de um soberano cruel.
Hoje, movidas pelo medo da fome e da violência, muitas 
pessoas procuram refúgio em outros países.
Mova os corações de todos para que essas pessoas possam 
encontrar um lar.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Olhe para o mundo: quais são as razões justas para as pessoas deixarem a 
    sua terra natal e procurarem asilo em outro país?

2. Por que as pessoas sem direito de permanência num país têm sim direito 
    aos direitos humanos? Quais as consequências para essas pessoas sem 
    direito de permanência?

3. O Papa Francisco disse em Lampedusa: "Neste mundo da globalização, 
    caímos na globalização da indiferença. Nós nos acostumamos com o 
     sofrimento do outro, isso não nos afeta, não nos interessa, não é da 
    nossa conta!”  Qual é a nossa obrigação para com estas pessoas dos 
    barcos pelos oceanos?

4. Onde estão os migrantes em sua cidade (no seu ambiente)? O que você 
    sabe sobre eles? Onde você poderia descobrir mais sobre eles? Ou falar 
    com eles?

Pesquise na internet sobre o chamado Plano Marshall, com o qual a 
Alemanha foi reconstruida após a Segunda Guerra Mundial.

Em grupo, discutam a questão se o problema da migração hoje poderia 
ser resolvido pela raiz com um novo "Plano Marshall".

Vocês aceitam esse desafio?

São Mateus 2, 13

Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e 
disse: “Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito; fica lá 
até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar”.

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook 
ou Instagram.

Guia de Estudo

Quando você tem que fugir, 
porque a sua terra natal 
virou um inferno ...

Podem ser várias as razões pelas quais alguém deixa a sua terra natal: pobreza e 
miséria da população, falta de liberdade e de democracia, perseguição política 
bem como conflitos e guerras na pátria. Também a Europa ocidental é atingida 
por movimentos migratórios. Não só do Médio Oriente ou de África, mas também 
dos países da Europa oriental chegam refugiados às fronteiras de Espanha, Itália 
e mesmo da Alemanha. Além dos emigrantes que vivem legalmente nos países 
de imigração, há também centenas de milhares de “ilegais”, que muitas vezes se 
mantêm às escondidas da sociedade, porque não têm direito de residência. A 
vida destes homens é marcada por uma permanente angústia de serem 
descobertos, presos e repatriados. Direitos fundamentais são-lhes negados. 
Muitos desses homens vivem em condições indignas. homens sem direito de 
residência não podem sequer sonhar com assistência médica, com a 
possibilidade de se defenderem contra a exploração nas relações laborais ou em 
enviar os seus filhos para a escola – é por isso enorme o medo de serem 
descobertos e assim repatriados. Mas a Igreja diz muito claramente que também 
os homens sem pátria têm direitos humanos que não lhes podem ser negados.
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