
Celebração do 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado - 2020 

27 de setembro de 2020 
 

 
 

REDE CLAMOR BRASIL 
 

106 º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado – 27 de setembro de 2020 
Celebração Eucarística no Santuário Nacional de Aparecida às 08:00 horas 

 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020 

 MISSÃO PAZ - Padres Scalabrinianos 

  7:30h Rádio de Julho. 
3:30’ Pe. Paolo Parise fala 
da Rede Clamor  

 16:00h Live com A12. 
E uma pergunta sobre 
Rede Clamor Brasil 

 08:00 horas: Ao vivo 
transmissão da 
Celebração de 
Aparecida pelas redes 
sociais da Missão Paz. 

REDE UM GRITO PELA VIDA 

- Divulgação e 
postagem de 
pequenos vídeos. 
- Divulgação de 
prevenção contra o 
tráfico de mulheres e 
crianças nas várias 
redes sociais 

- Divulgação e postagem 
de vídeos informativos 
- Divulgação de prevenção 
contra o tráfico de 
mulheres e crianças nas 
diferentes redes sociais. 
- Divulgação e votação de 
cards elaborados pelos 

- Divulgação de vídeo 
informativo de prevenção 
sobre o dia internacional 
de combate à exploração 
sexual e tráfico de 
mulheres e crianças. 
- Celebração sobre o 
mesmo tema em todos os 

- Postagens de vídeos 
e cards. 

- Postagens de vídeos e 
cards dos núcleos 

- Postagens de vídeos e 
cards dos núcleos 

- Celebração de 
prevenção sobre o dia 
internacional de 
combate à exploração 
sexual e tráfico de 
mulheres e crianças e 
o dia mundial do 
migrante e refugiado. 
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- Live da rede 
nacional sobre o dia 
internacional de 
combate à 
exploração sexual e 
tráfico de mulheres e 
crianças. 
 

núcleos sobre o tema do 
tráfico humano 

núcleos. 
- live as 19 horas pelo 
núcleo de Curitiba 
- Divulgação de prevenção 
contra o tráfico de 
mulheres e crianças nas 
redes sociais. 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS (IMDH)  -- Irmãs Scalabrinianas 

Postagem nas Redes 
sociais do IMDH da 
Mensagem do Papa 
Francisco: “Forçados, 
como Jesus, a fugir” 
(Power Point) 

Divulgação de cards para 
Redes Sociais do IMDH. 

Divulgação de cards para 
Redes Sociais do IMDH. 

- Divulgação de cards 
para Redes Sociais do 
IMDH. 

- Relançamento de 
Boletim Informativo on 
line do IMDH. 
 
- Divulgação de cards 
para Redes Sociais do 
IMDH. 

- Publicação de vídeo 
com testemunho de 
migrante nas redes 
sociais do IMDH. 
- Divulgação de cards 
para Redes Sociais do 
IMDH 

- Publicação de vídeo 
com testemunho de 
migrante nas redes 
sociais do IMDH. 
- Divulgação de cards 
para Redes Sociais do 
IMDH 

SERVIÇO JESUITA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS (SJMR) 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR 
textos e imagens 
referentes a Jornada 
Mundial do Migrante 
e Refugiado. 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR textos e 
imagens referentes a 
Jornada Mundial do 
Migrante e Refugiado. 

 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR textos e 
imagens referentes a 
Jornada Mundial do 
Migrante e Refugiado. 

 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR textos 
e imagens referentes a 
Jornada Mundial do 
Migrante e Refugiado. 

 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR textos e 
imagens referentes a 
Jornada Mundial do 
Migrante e Refugiado. 

 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR textos e 
imagens referentes a 
Jornada Mundial do 
Migrante e Refugiado. 

Postagens nas redes 
sociais do SJMR textos 
e imagens referentes a 
Jornada Mundial do 
Migrante e Refugiado. 

SERVIÇO PASTORAL DO MIGRANTE (SPM) 

19:00 horas, Manaus 
20 horas, Brasília: 
Live: Forçados Como 
Jesus a Fugir, com 
participação de 
Dom Leonardo 
Steiner, Arcebispo 
de Manaus e Pe. 
Alfredo Gonçalves, 
Scalabriniano, 
Vice-Presidente SPM 
Postagens nas redes 
sociais do SPM da 
Campanha Em Fuga, 
das Irmãs 

Postagens nas redes 
sociais do SPM Com a 
Campanha Em Fuga, das 
Irmãs Scalabrinianas, da 
qual somos signatários.  
 
 

Postagens nas redes 
sociais do SPM Com a 
Campanha Em Fuga, das 
Irmãs Scalabrinianas, da 
qual somos signatários.  

 
16:00 horas: Seminário 
Online:  O Nordeste e as 
Migrações Internas – 
Narrativas de quem viveu 
essa realidade. 
 

Postagens nas redes 
sociais do SPM Com a 
Campanha Em Fuga, 
Irmãs Scalabrinianas, 
da qual somos 
signatários.  
 
 

19:00 horas - “Ciranda 
das Mulheres: uma 
conversa sobre 
migração, misoginia, 
xenofobia e 
preconceito”, com 
Letícia Rocha, Juliane e 
Ir. Rosinha Martins. 
Mediadora: Juliana 
Tavares. Facebook do 
SPM Nacional, 
sincronizado com outras 
redes da Pastoral. 
Postagens nas redes 
sociais do SPM Com a 

Postagens nas redes 
sociais do SPM Com a 
Campanha Em Fuga, 
Irmãs Scalabrinianas, da 
qual somos signatários.  
 
 

Postagens nas redes 
sociais do SPM Com a 
Campanha Em Fuga, 
Irmãs Scalabrinianas, 
da qual somos 
signatários.  
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Scalabrinianas, da 
qual somos 
signatários.  
 

Campanha Em Fuga, 
Irmãs Scalabrinianas, da 
qual somos signatários.  

CARITAS BRASILEIRA 

- Divulgação de 1º 
Vídeo (animação) 
alusivo ao Dia 
Mundial do Migrante 
e Refugiado. 
- Divulgação de série 
de áudio-reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". A 
produção será 
veiculada em rádios 
parceiras e nas redes 
sociais 
@caritasbrasileira de 
21 a 30 de setembro. 
Saiba mais: 
https://bit.ly/3iF1tc8  

-  2ª áudio-reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". 

- 3ª áudio-reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". 

- 4ª áudio-reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". 

- 3º Encontro Nacional 
de Formação sobre 
Migração e Refúgio. 
14h30 às 17h30; 
 
- Divulgação de 2º Vídeo 
(animação) alusivo ao 
Dia Mundial do 
Migrante e Refugiado. 
 
* 5ª áudio-reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". 

- 6ª áudio-reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". 

- 7ª áudio-Reportagem 
"Migrar: travessia e 
recomeço". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras atividades, promovidas por diversas instituições no Brasil, estarão sendo realizadas em diferentes localidades e regiões do País. A Rede CLAMOR Brasil, vinculada à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sintonia com o CELAM e com a Rede CLAMOR atuante em muitos países da América Latina e do Caribe, estimula a todas as forças vivas da 
sociedade a celebrar esta data – Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.  Sejamos proféticos na denúncia de injustiças, por um lado, e celebremos a solidariedade e a acolhida, por 
outro: ACOLHER, PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR os migrantes e refugiados é obra da fé e de humanidade.  

 
 

https://bit.ly/3iF1tc8

