
Religiosas do Sagrado Coração de Maria 
ONG com estatuto consultive especial no Conselho Económico e Social das Nações Unidas desde 

2013 e com o Departmento de Informação Pública desde 2006. 

Conferência Inter-crenças sobre Migração 
 

No início de Maio, houve uma Conferência  de dois dias, nas 
Nações Unidas, organizada pela Caritas Internacional e 
pela Missão de Observador Permanente da Santa Sé a 
UN, sob o título “ A Caminhada dos Migrantes e dos 
Refugiados: uma Perspectiva Interconfessional 

sobre os Pactos Globais”. 
Houve um painel de debate 
liderado pelos líderes 
religiosos de diferentes 
crenças e tradições incluindo o 
Judaísmo, Islamismo, 
Hinduísmo e ainda líderes 
cristãos da Igreja Ortodoxa 
Grega, da Comunidade 
Anglicana e da Igreja Católica. 

Cada uma trouxe perspectivas e 
informações das suas religiões sobre o tema da migração e 
partilhou o modo como a sua crença respondeu às 
necessidades de milhões de refugiados e migrantes. Como 
afirmou o Cardeal Louis Antonio Tagle, presidente da 
CARITAS Internacional: “A Migração é sobre pessoas 

humanas. Têm histórias e sonhos humanos. Ao negar a 
humanidade de um migrante ou refugiado, revelamos a 
nossa própria falta de dignidade… Todos temos ADN de 
migrantes!”  Uma dessas histórias foi partilhada por um 
jovem refugiado iraquiano que tinha migrado para os Estados 
Unidos na adolescência, depois de ter sido raptado e torturado 
por extremistas.  

Alguns eventos laterais focaram 
histórias de migrantes, histórias de 
esperança e desafio, e as políticas e 
ações concretas do Serviço Católico de 
Auxílio, do Serviço dos Jesuítas aos 
Refugiados, do Serviço da Igreja 
Mundial e Islâmica de Auxílio e outras  
que ajudam à integração de refugiados 
e migrantes  em comunidades de 

acolhimento. Também houve partilha de respostas dadas  por 

diversas religiões em favor de crianças migrantes e refugiadas.   
            Escutem o Cardeal Tagle                 Veja um vídeo                    
 

 
“Partilhar a Caminhada” é a 
campanha de consciencialização 
promovida pelo Papa Francisco em 
Setembro de 2017 para fortalecer os 
laços da família humana global. Pretende criar mais espaços e 
oportunidades para que os migrantes e as comunidades se juntem. Ao 

promover a “cultura do encontro” destacada pelo Papa Francisco, a CARITAS procura combater o preconceito e construir 

sociedades mais inclusivas.                   Saiba mais sobre esta campanha                    uma história da Colômbia  
 

Negociações sobre o Pacto Global  de 14 – 18 Maio 

 O Pacto Global para a Migração será o primeiro acordo negociado a nível 
inter –governamental, preparado sob os auspicios das Nações Unidas, para 
abranger todas as dimensões da migração internacional, duma maneira 
holística e integrada. Como disse o Presidente Suíço Sr. Jurg Lauber na sua 
conferência de abertura para a 4ª ronda de negociações, que teve lugar 
durante mais de cinco dias em Maio, o Pacto deve ser “prático, específico e 
implementável”. Do mesmo modo como apresentam comentários e sugestões 

na última parte do esboço do documento, os estados membros também debateram 7 áreas 
específicas que incluem questões desafiantes tais como  “caminhos para uma migração regular e 
sua regularização”; “direitos humanos e serviços fundamentais”; desastres naturais , alterações 
climáticas e migração”; e “a integração e contributos dos migrantes ilegais”. Houve duas sessões 
de consulta com representantes da Sociedade Civil e foi ainda submetida uma carta aberta aos 
Estados Membros com um anexo de apoio de mais de 300 ONG’s..             Leia mais... 

 

  
Como RSCM estamos ativas na Comissão das ONG’s  para a 
Migração e assinámos o documento comum sobre as posições.  A Veronica, rscm, fez parte de pequenas 
equipas fazendo “Visitas de Missão” durante o mês de Maio,  incluindo as Missões Permanentes do 
Mali e Tuvalu, defendendo aspetos específicos relacionados com direitos humanos dos migrantes. Espera-
se que as negociações terminem em Julho e que o esboço acordado seja adotado numa conferência 
intergovernamental a realizar em Marrocos, em Dezembro de 2018.               
                                                                 Saiba mais sobre  os Pactos Globais 
 

Boletim das UN  -  #  93                                   RSCM na UN                                           Maio 2018 

“A esperança é o impulso no coração de quem 

parte,.... é também o ímpeto no coração de quem 

acolhe: o desejo de se encontrar, de se conhecer, 

de dialogar... A esperança é o impulso a 

“compartilhar a viagem” Papa Francisco 

 

As RSCM estiveram bem 

representadas na Conferência a 3 
de Maio.  Acolhemos Ir Carol 
Schommer ( Região Zambeze) 

e as irmãs Kathleen Kanet e  
Virginia Dorgan (PAL) 

 

https://streamable.com/af1uf
https://streamable.com/458sf
https://www.sharejourney.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aZmNMOySDb0&feature=youtu.be
https://gallery.mailchimp.com/8093208e6abb2fb927fe1267f/files/e029517e-c8f5-460e-bbcf-a9c77b7d4586/Open_Civil_Society_Letter_3May_FINAL_EN.pdf
https://nacoesunidas.org/solucoes-realistas-devem-formar-a-base-de-pacto-sobre-migracao-afirma-onu/
https://nacoesunidas.org/solucoes-realistas-devem-formar-a-base-de-pacto-sobre-migracao-afirma-onu/


Parcerias – o seu papel para acabar o Tráfico 

O papel das Parcerias para acabar com o Tráfico de Seres Humanos foi recentemente 
sublinhado num evento de alto nível  nas UN, corroborado pela Missão da Santa Sé nas 
UN e no Grupo Santa Marta. Representando a parceria inovadora entre a Igreja e os 
Executores da Lei, formou-se o Grupo de Santa Marta há 4 anos, em resposta a uma iniciativa 
do Papa Francisco, quando convidou os oficiais seniores  Executores da Lei e os Chefes da 
Polícia para uma Conferência na sua Residência. Eles assinaram o Compromisso de 
Santa Marta. Em 4 anos, desde que o grupo foi formado  aumentou para incluir também 
grupos religiosos com agentes em 34 países. Trabalham para assegurar que as vítimas de 
Tráfico sejam resgatadas e não vitimizadas, que possam receber cuidados especiais e que os 
traficantes sejam sujeitos à lei. No Painel, a Rede Lifeway foi representada pela Ir. Melissa Camardo, SC, que sublinhou 
o papel importante de acompanhamento e apoio aos sobreviventes do tráfico de seres humano, que necessitam de um sentido 
de confiança para reconstruir os seus relacionamentos. As RSCM estão estreitamente envolvidas na Rede Lifeway que acolheu, 
nestes últimos 10 anos, 84 sobreviventes de tráfico, oriundos de 34 países. 
 

O Cardeal Vincent Nichols (UK) e Kevin Hyland, a primeira Comissária do Reino Unido para o Tráfico de Seres 
Humanos, falaram neste evento e no jantar de gala que homenageou o Grupo Santa Marta. Veronica RSCM foi uma de vários 
representantes de ONGs convidados a sentar-se à mesa de CARITAS.     
             Aprenda mais sobre o Grupo Santa Marta                       Leia a declaração                                                                                                   
 

Pacto Global para o Ambiente 
 A assembleia Geral das UN votou um documento, em 10 de Maio para se dar o primeiro passo tendo em 
vista a criação de um pacto Global para o Ambiente. Com isto pretende-se criar o primeiro acordo 
internacional que comprometa legalmente, juntando e harmonizando toda a legislação sobre o ambiente 
e preencha as lacunas existentes. O Embaixador de França nas UN apresentou a proposta em nome de 90 
estados membros co-patrocinadores, dizendo que a “deterioração sem precedentes do nosso ambiente já 
causou centenas de milhares de mortes, dado o aquecimento do planeta, a poluição da água e do ar e a 
deterioração da biodiversidade e dos solos. Estes ataques ao ambiente estão a afetar sobretudo as 

populações mais vulneráveis”.  A proposta foi adotada por 143, com 5 votos 
contra, incluindo os EUA. 

              Visite vivalaudatosi.org.   Comprometa-se a ...1) Rezar pela e com 
a criação 2) Viver com simplicidade   3) Me engajar no cuidado da nossa casa 
comum 
 

Harmonia com a Natureza 

Será que precisamos de reconsiderar a nossa forma de reagir com o mundo natural, reconhecendo o valor intrínseco da Natureza 
e o conhecimento de que a terra também tem direitos? O 8º Diálogo Interativo da Assembleia Geral sobre a Harmonia 
com a Natureza, para comemorar o Dia Internacional da Mãe 
Terra, valorizando as relações interligadas entre a humanidade e o 
ambiente, e a necessidade de modelos sustentáveis para a produção 
e consumo e estilos de vida em harmonia com a natureza.  
              Leia mais….    
. 
Notícias Breves: Harmonia com a Natureza 

•  Qual é a ligação entre as escolhas 
que fazemos sobre aquilo que comemos 
e a alteração climática? Aprenda alguns 
recursos que podem ajudar na relação 
sobre alimentos e alterações climáticas 
em              o   Center for Ecoliteracy. 
 

• Inspire-se no testemunho de um 
habitante do Zimbabué que trabalha 

com a Earthlore Foundation sobre “voltar a fazer o cesto da 
vida”             Leia mais               Veja o  video 

 

• Há uma proposta a pedir à Assembleia Geral das UN que adopte 

a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra 

proposta no Dia da Terra, há 8 anos, na Bolívia.   

              Leia mais 
 

• Conheça o Atlas da Iniciativa sobre a Justiça Ambiental,  
e como pode participar.                    Leia mais… 

  

Factos Breves  
• 58% dos recifes de corais em todo o mundo estão 

potencialmente ameaçados pela atividade humana. 
 

• São precisos 3 litros de água para produzir 

uma garrafa de plástico de água de 1 litro.  
 

• Estamos a utilizar mais de 50% dos recursos 
naturais do que a Terra pode produzir. Precisamos 
de uma Terra e meia para a nossa população atual.  
 

• Cerca de 15% dos gases de estufa vêm da 

desflorestação. De acordo com Fundo de Vida 
Selvagem do Mundo, em cada minuto a Terra 
perde uma quantidade de floresta igual a 27 
campos de futebol.  
 

• As atuais proporções de espécies em extinção são 
aproximadamente 100 vezes mais elevadas do 
que as proporções em média, a longo termo. 

Distribuição       
Conselho Geral;  Provinciais e Regionais; Animadoras JPIC;   

Grupo de Internacional de Escolas RSCM;    
Grupo de Interessadas no Boletim 

Tradução   -    Maria Luisa Pinho, RSCM 

 

http://santamartagroup.com/building-trust-to-fight-human-trafficking-santa-marta-group-in-new-york/
http://vivalaudatosi.org/
http://un.brahmakumaris.org/2018/04/25/interactive-dialogue-on-harmony-with-nature-during-the-commemoration-of-international-mother-earth-day-general-assembly-72nd-session/
https://www.ecoliteracy.org/download/understanding-food-and-climate-change-interactive-guide
http://earthlorefoundation.org/african-perspectives-on-earth-jurisprudence-at-the-un-general-assembly-dialogue-on-harmony-with-nature/
https://www.youtube.com/watch?v=Ya7ihUOnPXQ
http://rio20.net/pt-br/propuestas/declaracao-universal-dos-direitos-da-mae-terra/
https://ejatlas.org/

