PRÓXIMA

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022
Compartilhe conosco uma hora de caminhada
com pessoas migrantes, refugiadas e em
deslocamento forçado e todas as pessoas que
os acompanham nessa jornada.

FESTIVAL
Caminhando com pessoas migrantes, refugiadas e em deslocamento forçado

CONVIDAM:

No marco das reflexões do dia 20 de junho, Dia Mundial dos
Refugiados, a Rede Jesuíta com Migrantes da América Latina
e Caribe reitera o convite especial para nos encontrarmos e
celebrarmos a vida e a dignidade de quem foi forçado a migrar e
das pessoas que acompanham seu caminho.

Fazer uma pausa no caminho
Por uma hora, parar e refletir sobre a vida de todas as pessoas
migrantes e refugiadas e quem as acompanham.

Encontrar e partilhar
Em todos os lugares, sempre há um espaço comunitário e algo para
partilhar (café, refrigerante, chocolate, suco, sorrisos).

Conectar-se com o continente
Unir-se a uma programação virtual de 60 minutos,
com histórias e canções que celebram o caminho
compartilhado com as pessoas refugiadas.

Celebrar o dia 20 de junho
Uma data que nos lembra que nenhuma pessoa deveria ser
forçada a migrar. Que todos e todas somos caminhantes e
podemos ser refúgio para quem precisar.

Comunicar à sociedade uma mensagem de esperança
Somos muitas pessoas no mundo e podemos escolher construir um futuro COM as
pessoas migrantes, refugiadas e em deslocamento forçado.

COM pessoas migrantes, refugiadas e deslocadas
Este encontro da Rede é uma oportunidade para compartilhar e interagir virtualmente
com pessoas migrantes e acompanhantes de diferentes países e regiões. Vamos
construir um espaço virtual com a presença de pessoas que atuam na condução das
atividades, assim como voluntários e parceiros das diferentes obras que colaboram
com a caminhada das pessoas migrantes.

PROPOSTA
METODOLÓGICA
Quinta-feira, 23 de junho de 2022
Instruções gerais:
z

Separar uma hora da tarde de quinta-feira, dia 23 de junho, no horário indicado:
17h : Boa Vista (RR) e Manaus (AM)
18h : Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), 		
Salvador (BA), Porto Alegre (RS)

z Convidar a equipe, migrantes, voluntários e parceiros para um espaço de encontro,
com duração de uma hora.
z Disponibilizar um local onde as pessoas convidadas possam se reunir para participar
de uma programação virtual (onde possam ver, escutar e interagir com o encontro
online).
z Preparar um café, chá ou bebida para partilhar (de acordo com as possibilidades e
costumes).
z Conectar-se no link 15 minutos antes para estar com tudo pronto para participar da
programação.
z Estar atento para interagir com as pessoas que estarão no Brasil, Colômbia e
Argentina participando da experiência.
z Registrar a atividade com fotos, vídeos ou áudios para compartilhar com as pessoas
que não puderem estar presentes neste dia.
z Nossa proposta é possibilitar espaços comunitários/coletivos nos diversos escritórios
que fazem parte da RJM no continente e, através de uma programação virtual,
vivenciar uma experiência para celebração da vida das pessoas migrantes,
refugiadas, deslocadas e quem as acompanham.

Nosso convite pretende facilitar espaços coletivos e comunitários
nos diversos escritórios e presenças, que como Rede nos
expressamos pelo continente. E, através de uma programação
virtual, possibilitar uma experiência para a celebração da vida
das pessoas migrantes, refugiadas e forçadas a migrar e quem as
acompanha.

PREPARAÇÃO:
Ítems
Confirmar o número de pessoas que irão participar
Separar uma sala ou espaço para esta atividade
Organizar o espaço para que seja um encontro agradável
Confirmar que há lugar para todas as pessoas
Assegurar uma boa conexão com a internet
Garantir que todas as pessoas possam ver e escutar
Preparar um café, chá ou bebida para partilhar
Disponibilizar uma folha de papel e um lápis por pessoa
As instruções detalhadas e o passo a passo dessa atividade serão
enviados no dia do encontro.

ok

Inscrição para participar
Proponemos que la participación sea grupal, idealmente, por
esto invitamos a que una persona por grupo (oficina local, obra,
institución) realice la inscripción. Sí por algún motivo estará de
manera individual intente invitar a alguien para que le acompañe.

Data máxima para inscrição: Terça-feira, 21 de junho
https://cutt.ly/tJCFVrD

Quinta-feira, 23 de junho de 2022
15 horas : Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Costa Rica
16 horas : Colômbia, Peru, Equador, Panamá e México
17 horas : Haití, Dominicana, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Boa Vista (RR) e
Manaus (AM)
18 horas : Brasil, Argentina, Uruguai e Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 		
Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Salvador (BA), Porto Alegre (RS)

No mês marcado pelo Dia do Refugiado, 20 de junho, em
meio à diversidade de expressões que temos na América
Latina a serviço das pessoas forçadas a migrar, inúmeras
iniciativas e ações se somam para celebrar a vida e
reconhecer a resiliência das pessoas migrante e refugiadas.
A data, estabelecida pela Organização das Nações Unidas
(ONU) no ano 2000, é uma ocasião para promover empatia
e compreensão em torno dos fluxos migratórios e, ainda,
despertar a reflexão sobre migrantes e refugiados que se
encontram em deslocamento pelo mundo.
Neste ano, o SJMR Brasil, JRS de Colômbia e o SJMR ARU
(Argentina e Uruguai), junto da equipe de Hospitalidade
e Comunicação da RJM LAC (como expressão da rede e
convite aberto a todas e todos) propõem compartilhar uma
hora de caminhada com as pessoas migrantes, refugiadas e
deslocadas, mas também com todas aquelas e aqueles que,
no continente, as acompanham nessa jornada.
Com expressões nascidas com o Festival Tantos Somos,
Somos Um (SJMR Brasil), com a série documentário
Caminhantes (JRS Colômbia) e as campanhas #SoyRefugio
(SJM ARU) e #OtroPassoMás (RJM LAC), será um espaço
para celebrarmos juntamente com as obras, instituições e
pessoas que atuam nas redes da Companhia de Jesus (e a
quem vocês quiserem convidar)!

