
Uma aliança para a mobilização
de comunidades cristãs em prol
dos migrantes
O Seminário Teológico Fuller e a Tearfund criaram um curso inovador
com diploma de nível superior para ajudar a igreja na América Latina e
no Caribe a responder com eficácia e compaixão à realidade da
mobilidade humana.
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Migração na América Latina

Por que as pessoas optam por migrar se isso significa que precisarão enfrentar estradas perigosas,
fronteiras incertas, exploração de todos os tipos e possível deportação? Na maioria dos casos, o
motivo é salvar a própria vida e a de seus familiares ou ter acesso a melhores oportunidades.

Nos últimos anos, milhões de pessoas em toda a América Latina foram forçadas a abandonar seus
lares devido à turbulência política, econômica e social em seus países. Essas circunstâncias são
agravadas por desastres naturais e pela crise de saúde causada pela pandemia da Covid-19. Ao
chegarem aos países vizinhos, muitos migrantes enfrentam discriminação, racismo e abusos.

As ondas de xenofobia e discriminação em vários países latino-americanos têm sido perpetuadas não
apenas pelo espaço político ou por setores da sociedade civil, mas, infelizmente, também por alguns
setores eclesiásticos.

Porém, conforme a conclusão de relatórios como How Immigrants Contribute to Developing
Countries’ Economies (Como os imigrantes contribuem para a economia dos países em
desenvolvimento – disponível em inglês e espanhol), os migrantes podem causar um impacto
positivo nos principais componentes da economia dos países que os acolhem.

A resposta das igrejas à migração na América Latina e no
Caribe

Em 2019, na região da América Latina e do Caribe, a Tearfund lançou a campanha “Como nacido
entre nosotros” (Como nascido entre nós). O nome vem do chamado de Deus em Levítico 19:33-34,
para que os estrangeiros sejam tratados como naturais da terra, e a campanha incentiva as igrejas a
acolher os migrantes e oferecer-lhes apoio total. Parte do projeto incluiu o desenvolvimento de um
aplicativo para Android para prestar apoio prático e espiritual aos migrantes na América Latina.

Dadas as ondas de xenofobia e discriminação pelas quais os migrantes têm passado na região da
América Latina e do Caribe, ficamos contentes em ver mais de 300 igrejas e organizações cristãs em
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toda a América Latina participando da campanha e respondendo ao chamado para amarmos nossos
vizinhos migrantes como se eles tivessem nascido em nossa família e em nosso país. Essas igrejas
compreenderam o conceito de missão, ajudando os migrantes e refugiados através de apoio
humanitário, defendendo seus direitos, oferecendo apoio psicoespiritual e ajudando-os a se
integrarem nas comunidades em que chegavam. Elas também agiram juntas para reivindicar que as
autoridades aprovassem e implementassem novas práticas e leis para melhorar o status jurídico e os
direitos dos migrantes nos países de destino.

Uma oportunidade para servir aos migrantes de forma mais
eficaz

Em nosso trabalho com igrejas e organizações cristãs, vimos a necessidade e a importância de nos
basearmos nesse entusiasmo e comprometimento e propiciarmos às igrejas um profissionalismo
ainda maior, bem como ferramentas técnicas para que elas possam servir cada vez mais aos
migrantes de forma sensível, informada e responsável.

Percebemos que as áreas de maior necessidade eram:

● Aumentar a conscientização sobre a realidade enfrentada pelos migrantes.
● Prestar melhor apoio bíblico e teológico para o que as igrejas estão fazendo.
● Ajudar as pessoas a visualizarem como é a boa prática ao servirem aos migrantes.
● Orientar as pessoas sobre a incorporação da defesa e promoção de direitos como parte da

sua missão de apoiar os migrantes.
● Promover o trabalho conjunto por meio de intercâmbios e alianças entre as igrejas e as

organizações cristãs que trabalham com migrantes.

“Quando lançamos a campanha ‘Como nascido entre nós’, tivemos a intuição de organizarmos um
programa de treinamento que fosse interdisciplinar, abrangente, regional e que buscasse responder a
todos os aspectos do ser humano – principalmente porque um programa assim não existia na
América Latina e no Caribe. Essa intuição foi confirmada quando nos encontramos com lideranças
cristãs sul-americanas que trabalham com pessoas na área de mobilidade humana em fevereiro de
2020, pouco antes da pandemia. A partir de então, começaram as primeiras conversas.”

María Alejandra Andrade, líder global da equipe de Teologia e Engajamento em Redes, Tearfund

Criação de uma aliança em prol dos migrantes

Tanto o Seminário Teológico Fuller (EUA) quanto a Tearfund na América Latina e no Caribe estão
convencidos de que Deus está do lado do migrante e do estrangeiro. Assim, nós nos unimos para
fortalecer o testemunho das igrejas em sua resposta à crise migratória nessa região e responder
àqueles que veem os migrantes como uma ameaça, e não uma bênção.

O Seminário Teológico Fuller é uma instituição de pós-graduação evangélica multi-denominacional
estabelecida nos EUA e comprometida em formar líderes ao redor do mundo para as vocações do
Reino de Deus. Nos últimos 70 anos, o seminário ensinou mais de 4 mil alunos, provenientes de 70
países e 100 denominações. Embora o Fuller já tivesse um curso sobre migração, esse era ministrado
em inglês e voltado para o público dos Estados Unidos. O Fuller reconheceu que a Tearfund possuía
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uma vasta experiência com o trabalho contextual, prático e catalítico e que, através da experiência
adquirida com a promoção da campanha “Como nascido entre nós”, havia desenvolvido mais de 70
aliados na região da América Latina e do Caribe.

Assim, juntos, criamos um curso de nível superior em espanhol – Resposta da Igreja à Crise da
Mobilidade Humana na América Latina e no Caribe – para as igrejas, ministérios locais e organizações
cristãs na região da América Latina e do Caribe que já refletiram de forma teológica e elaboraram
estratégias de mobilização. O curso treinará os participantes desses grupos para que possam
responder com mais eficácia à realidade da mobilidade humana: a circulação interna ou
internacional de pessoas, seja ela voluntária ou forçada.

Sinal de esperança em meio à crise

O curso de seis meses incentiva a missão integral como uma opção missiológica e pastoral.
Atualmente, o Fuller já matriculou mais de 180 alunos, provenientes de 15 países da América Latina
e do Caribe. Essas pessoas, líderes de igrejas cristãs que prestam apoio a migrantes e refugiados,
constituem uma comunidade de aprendizagem que estuda os aspectos teológicos, sócio-humanos,
psicoespirituais, jurídicos, humanitários e de defesa e promoção de direitos da migração.

“O curso é um sinal de esperança em meio à pior crise migratória da América Latina. Quando vemos
180 alunos na primeira turma e sabemos que esse número irá crescer, esse é um sinal de esperança
que mostra que o Espírito Santo está estimulando a resposta do amor e do poder de Cristo neste
momento de necessidade.”

Dra. Alexia Salvatierra, Reitora do Seminário Teológico Fuller – Centro Latino, EUA

Esta é uma grande conquista para a equipe regional da Tearfund na América Latina e no Caribe. Os
funcionários da Tearfund – Loida Carriel, Richard Serrano e María Andrade – estão ensinando três
dos seis módulos do curso. O curso também está sendo ministrado totalmente on-line a fim de
atender à realidade contextual atual devido à pandemia de Covid-19 e, embora atualmente
disponível em espanhol, em breve, o curso será expandido a fim de oferecer aulas em português
para alunos do Brasil.

Além disso, a Tearfund não está apenas fornecendo especialistas técnicos para ensinar os alunos do
curso. Como a mensalidade seria cara demais para muitas lideranças de igrejas da América Latina e
do Caribe, estamos cobrindo totalmente esse custo para todos os alunos que fizerem o curso.

Reflexão sobre a jornada até agora
Quase três anos atrás, a equipe regional da América Latina e do Caribe decidiu atender às graves
necessidades da nossa região, e a migração era uma delas. Chegar a este ponto realmente
representou um esforço conjunto entre os vários assessores da Tearfund na região, que trabalharam
juntos a fim de encontrar uma solução para uma necessidade regional, e não temos dúvidas de que
essa colaboração interna foi um elemento essencial para alcançar a aliança com o Fuller. Olhando
para trás, reconhecemos que Deus nos guiou nesse caminho, ao longo do qual acompanhamos a
Igreja na América Latina para sensibilizá-la, mobilizá-la e influenciá-la em prol dos migrantes e
refugiados.

Uma aliança para a mobilização de comunidades cristãs em prol dos migrantes 4/6

https://diplomadoscentrolatino.org/diplomado-superior-respuesta-de-la-iglesia-a-la-crisis-de-movilidad-humana-en-america-latina-y-el-caribe/
https://diplomadoscentrolatino.org/diplomado-superior-respuesta-de-la-iglesia-a-la-crisis-de-movilidad-humana-en-america-latina-y-el-caribe/


Embora o programa esteja apenas começando, já fizemos algumas observações importantes:

● Embora as igrejas na América Latina e no Caribe geralmente se dediquem a agir em prol
dos migrantes, elas nem sempre contam com o treinamento necessário para fazê-lo com
eficácia. A experiência mostrou-nos que a mobilidade humana nessa região possui
elementos em comum e elementos distintos. Isso acarreta desafios e oportunidades que
exigem um estudo multidisciplinar e intencional. As boas intenções das comunidades de fé
para responder a esse problema representam um primeiro passo encorajador, mas também
é necessário treinamento para melhor compreendermos esse fenômeno a partir da
perspectiva sociológica, humanitária, bíblica e teológica.

● Agora, há mais instituições oferecendo mais treinamento, mas elas nem sempre atendem
aos interesses e às demandas das igrejas locais. Este curso foi criado especificamente para
atender a essa necessidade, e a alta aceitação confirmou a importância de adaptar o
treinamento oferecido a fim de atender às necessidades específicas das igrejas na região da
América Latina e do Caribe: nesse caso, o treinamento com foco na mobilidade humana.

“O curso é extremamente objetivo e fornece ferramentas para capacitar as igrejas na
América Latina e no Caribe para o trabalho com a mobilidade humana. Assim, ele possui
muito conteúdo teológico bíblico para sensibilizar e servir como ferramenta para os
participantes ao trabalharem com os migrantes.”

Pastor Francisco Mosquera Angulo, coordenador da Mesa de Mobilidade Humana, pastor
da Iglesia Hermanos Menonitas, aluno do curso e facilitador de grupo, Cali, Colômbia

● A maioria das igrejas e dos ministérios cristãos não possuem recursos para realizar um
treinamento desse nível. A aliança entre a Tearfund e o Seminário Teológico Fuller
proporcionou a essas igrejas locais uma oportunidade de acesso a um treinamento de alta
qualidade, de forma que elas possam continuar sua aprendizagem e compartilhar suas
experiências e recursos.

● A aliança entre o Fuller e a Tearfund foi possível graças às redes e conexões conjuntas
existentes, que permitiram que nós nos encontrássemos. Reconhecer os pontos fortes, os
desafios e o escopo de cada organização também foi vital para fazer com que essa aliança
funcionasse.

“Aprendemos muito sobre o sistema pecaminoso deste mundo, mas nunca a analisar o
contexto. No módulo dois, fiquei muito contente por aprender sobre a importância de
respeitar a dignidade e o valor de cada ser humano. E que quando uma pessoa passa por
privação e pobreza, é óbvio que ela precisa migrar. Para mim, isso foi algo novo – eu nunca
havia analisado a situação desse ponto de vista – e acho que, se ajudarmos a difundir esse
tipo de conhecimento, também poderemos mudar muitas coisas em nossas congregações.”

Laura Saa, pastora da Igreja Quadrangular Monte Sinai, vice-presidente
das Sociedades Bíblicas Unidas e aluna do curso, Equador

● Esta experiência multicultural, especialmente durante uma época de pandemia e
aprendizagem virtual, mostrou-nos que nem todos têm as mesmas oportunidades de
acesso e estudo on-line. Isso se aplica à disponibilidade de equipamentos adequados e à
conectividade. Assim, temos buscado formas criativas, flexíveis e funcionais para que a
aprendizagem ocorra, mas sem abrir mão da qualidade. A formação teológica hoje exige
flexibilidade e vontade de mudar.
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Acreditamos que o momento em que vivemos é único e cheio de esperança. Ficamos entusiasmados
ao ver o número de atores envolvidos nesse movimento do Espírito. E celebramos ao vermos como a
prática eclesiástica e a reflexão teológica trabalham juntas para dar glória ao Deus da vida e
bem-estar àqueles que, neste exato momento, estão percorrendo as rotas de migração por nossos
países.

Como você pode apoiar esta aliança

● Se você vive na região da América Latina e do Caribe, participe da nossa Campanha “Como
nascido entre nós”, para agir em prol dos migrantes por meio da conscientização,
mobilização de igrejas, defesa e promoção de direitos e integração.

● Siga o canal da campanha no Facebook para ver atualizações sobre o curso e a situação da
migração na América Latina e no Caribe.

● Apoie nossas ações de defesa e promoção de direitos para influenciar os governos a aprovar
novas políticas e leis que ofereçam aos migrantes um status jurídico melhor e acesso a
direitos.

● Ore por todos os migrantes que deixaram seus lares, viajando em condições difíceis e
tentando sobreviver em novos países.

● Envie um e-mail para Loida Carriel (loida.carriel@tearfund.org) para obter mais informações.

Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido.
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