
Juntos pela Educação Católica

Brasília, 26 de agosto de 2021.

Circular ANEC nº 036/2021 
Aos Presidentes, Reitores e Diretores das Instituições Associadas à ANEC
ASSUNTO: Dia Mundial do Migrante e Refugiado 2021 - Campanha “Eu Não,
Nós”!

Em vista do 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado em 26 de setembro de 2021, o
Papa Francisco propõe em sua mensagem refletir sobre o lema “Rumo a um nós cada vez maior”.
Para se unir à esse chamado do Pontífice, a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo-Scalabrinianas, Província Maria, Mãe dos Migrantes realiza a 2ª Campanha do Dia Mundial
do Migrante e do Refugiado 2021, com o tema “Eu não, nós”. A Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil (ANEC) foi convidada a participar da iniciativa que acontecerá de 16 a 26 de
setembro de 2021. 

Esta Campanha pretende gerar ações nas igrejas, universidades, juventudes, organizações,
instituições, pastorais, comunidades e nos mais diversos espaços da sociedade, em favor dos
migrantes e refugiados. O evento é um convite a não pensarmos nos migrantes e refugiados como os
“outros”, mas trabalhar na construção do “nós cada vez maior” e apontar caminhos comuns. Unidos
em um único abraço na diversidade de seres humanos devemos cuidar da Casa Comum como nosso
habitat natural que nos faz todos irmãos e irmãs.

A ANEC gostaria de convidar suas associadas a vivenciar esta Campanha. Para isso, é possível acessar
o texto-base aqui. Outros materiais, como manual, vinhetas e ficha para aquisição de camisetas
estarão disponíveis em breve no site: www.missionariascalabrinianas.org.br.  

Sem mais, agradecemos a sua participação na certeza de que podemos caminhar “rumo a um nós
cada vez maior”.

Atenciosamente,

Prof. Ms.Pe. João Batista Gomes de Lima
Diretor-Presidente da ANEC
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https://anec.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Texto-base_portugues.docx
http://www.missionariascalabrinianas.org.br

