




“Convido-vos a procurar nas vossas comunidades quem são os

migrantes que nela vivem. Quem são essas pessoas que vêm de

longe e que quase sempre estão diante dos nossos olhos, mas a

quem não vimos? Este é o momento de olharmos para elas e de nos

aproximarmos. Este é o momento para Partilhar a Viagem.”



Campanha Internacional “Partilhar a Viagem”  
1ª Ação:  2018 “Partilhar o Pão”

Atividade em Beja



Campanha Internacional “Partilhar a Viagem”  
1ª Ação:  2018 “Partilhar o Pão”

Atividade em Sto. André



Campanha 

Internacional 

“Partilhar a Viagem”
2ª Acão 

“Mala da Partilha 

Histórias de Vida”



Despertar e sensibilizar a comunidade para acolher,

proteger, promover e integrar os migrantes e refugiados.

Com vista a criar e promover oportunidades para o diálogo

e uma cultura do encontro entre as pessoas, deseja-se

contribuir para um melhor entendimento e uma

abordagem positiva e humana sobre o fenómeno

migratório e os seus desafios.

Objetivo da Campanha:



Convidar todos os migrantes e refugiados a partilharem numa

carta fechada a colocar dentro de uma mala de viagem as suas

histórias de vida, visando a oportunidade de contribuir de

forma pessoal e íntima a sua experiência migratória,

independentemente do seu contexto e herança sociais,

culturais ou religiosos. A sensibilização para a grande causa das

migrações, deverá primar pela humanidade das histórias

pessoais de cada indivíduo.

Ação:



“Devemos trabalhar e pedir a graça para criar a cultura 

do encontro que restitua a cada pessoa a sua dignidade”

Papa Francisco



Círculo de Silêncio sobre os direitos dos Migrantes.

Na Diocese de Beja todos os dias chegam novos rostos.

28 mil estarão neste momento na nossa diocese.



Animação e coordenação da ação social 
da Diocese de Beja



Área geográfica 13 000 Km2; 
6 arciprestados 
119 paróquias



-Diz o texto que Jesus “percorria todas as cidades e aldeias”. No
caminho, encontrava as “multidões cansadas e abatidas, como
ovelhas sem pastor”. Diante delas, Jesus sentia, “compaixão”.

-Aqui está o espirito de toda a Ação Social.

-Para desvendar o rosto das “multidões cansadas e abatidas” é
necessário estar em relação de proximidade com as pessoas, é ir ás
periferias, é buscar as causas da pobreza e da exclusão social.
- O amor também precisa de organização, enquanto pressuposto
para um serviço comunitário ordenado". Papa Bento XVI, Deus Cáritas
est, 20



INSTRUÇÃO PASTORAL SOBRE A ACÇÃO SOCIAL DA IGREJA 1997, nº31

¾ Pede-se, nomeadamente, que a Cáritas exerça o seu papel:
¾ Na animação da pastoral social, contribuindo, em especial, para o conhe-

cimento dos problemas e a sua leitura à luz da doutrina social da Igreja;
¾ O apoio à criação e funcionamento de serviços paroquiais de ação social;
¾ A intervenção social, com empenhamento direto na prevenção e solução

dos problemas;
¾ O contributo possível para a transformação social em profundidade,

nomeadamente no domínio das relações sociais, dos valores e do
ambiente, em ordem ao desenvolvimento solidário;

¾ A formação de agentes...







Animação formação qualificação da comunidade

cristã/pessoas de boa vontade, para dar resposta

perante os desafios da pobreza e a exclusão.



GPAS da Diocese de Beja

9 Grupos Paroquias; Conferências Vicentinas, Grupos Cáritas

Paroquiais: 18

9 Nº Pessoas apoiadas pela diocese, em atendimento de

proximidade: 1953

9 Nº Famílias apoiadas pela diocese, em atendimento de

proximidade: 856









Coordenação: Ana Soeiro 

Técnico do CLAIM: Silvano Sanches

E-mail: claim.beja.caritasbeja@gmail.pt

Contacto: 284.312210 / 96.2836171


