Vaticano, 27 de junho de 2017

Queridos amigos da Cáritas,

Estou feliz porque trago boas notícias: o Papa Francisco lançará para o mundo a nossa
campanha “Compartilhando a viagem” no dia 27 de Setembro.
Convidamos todas as Cáritas paroquiais, diocesanas e nacionais, a acompanhar o Papa
Francisco no lançamento de nossa campanha global em seus respectivos países nesse
mesmo dia.
O objetivo da nossa campanha é promover a cultura do encontro nas comunidades em que
os imigrantes e refugiados circulam, para as quais viajam ou decidem criar raízes.
Uma das perguntas mais importantes que podemos nos fazer como indivíduos,
comunidades e países, nesses momentos de deslocamentos em massa de pessoas e
tanta incerteza é: “Eu permito que o medo prevaleça em meu coração, ou deixo que reine
a esperança?”
Através da campanha “Compartilhando a viagem”, esperamos dissipar o medo e
compreender as razões pelas quais tanta gente abandona seu lugar de origem nesse
momento da história. Também queremos inspirar as comunidades para que estabeleçam
relações com os refugiados e imigrantes. Queremos fazer brilhar a luz e liderar o caminho.
A imigração é uma história muito antiga, mas nossa campanha pretende ajudar as
comunidades a enxerga-la com novos olhos e coração aberto.
Em sua encíclica Laudato sì, o Papa Francisco dizia que: “Basta um bom homem para que
haja esperança!”. Imaginemos nós, que somos não só uma pessoa, mas uma organização.
E não só uma organização, mas 165 organizações que se unem com braços e corações
abertos, em todo mundo, formando uma cadeia humana de amor e misericórdia.
A Caritas Internacionalis tem uma missão de comunhão e amor, e somos reiteradamente
chamados para a mesma. Na Assembleia Geral de 2015, decidimos juntos que
deveríamos investir nossos esforços em união, em uma campanha global. Entendemos
que somente como uma Confederação de organizações unidas, que se apoiam
mutuamente, compartilhando, teremos um poder real para mudar as coisas. Utilizando as
palavras do Papa Francisco: “Quando há um „nós‟, inicia-se uma revolução”.

Nossa campanha nos dá a oportunidade de recordar, a nós mesmos e aos demais, de
certas verdades. A Igreja está convocada a exercer a hospitalidade de Deus para com os
imigrantes e refugiados, mas devemos nos lembrar de que não é uma única pessoa ou um
país a ser anfitrião. É hora de que todos nós recuperemos o profundo intuito bíblico de que
Deus é o anfitrião. Devemos lembrar também que é a Cristo que acolhemos com afeto
quando abrimos nossos corações aos imigrantes e refugiados.
Os imigrantes e refugiados no mundo hoje nos chamam a uma viagem. Em nome da
Caritas Internacionalis, convido a todos para que se unam à campanha “Compartilhando a
viagem” para que por meio da cultura do encontro, sigamos o caminho da paz.
Com os melhores desejos e abundantes bênçãos de Deus,

V. Ema. Luis Antonio Cardenal Tagle
Presidente
Caritas Internationalis

