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CAMIÑO DE ESPERANZAS COMPARTIDAS
Este ano a campaña +hospitalidade quere afondar na comprensión da
hospitalidade como un camiño de esperanzas compartidas. Como ben
indica o Papa Francisco en Fratelli Tutti a Igrexa está chamada a “saír
dos seus templos, a saír da casa, para soster a esperanza, sendo signo
de unidade” que leve a “tender pontes e romper muros”.
A hospitalidade é realmente un signo de esperanza e de encontro, por
iso queremos aproveitar este tempo de advento para afondar naquelas
experiencias de acollida que nos revelan un Deus encarnado que se
achega e se fai compañeiro de camiño.

PROMOVENDO +HOSPITALIDADE
Facemos un chamamento ás noras comunidades relixiosas e a toda a
sociedade civil para:
•
•
•
•

Promover unha cultura da hospitalidade entre nós, e para cos nosos
irmáns e irmás migrantes e refuxiadas.
Discernir e apostar por unha espiritualidade e cultura da hospitalidade
fundamentada no Evanxeo, a acollida e a defensa dos dereitos.
Comprometernos cos acompañamentos persoais e comunitarios que
faciliten a integración das persoas migrantes e refuxiadas na sociedade.
Frear e desmontar discursos de hostilidade.

QUE É A HOSPITALIDADE

DESDE CONFER MIGRACIÓNS

A hospitalidade é unha virtude humana e cristiá que nos abre á
grandeza e misterio do outro permitindo recoñecer no seu rostro a
presenza mesma de Deus. Nese senso, a hospitalidade ensánchanos o corazón, disponos ao encontro cos demais, renova as nosas
comunidades eaxúdanos a crecer en compromiso exenerosidade.

O Consello Asesor de CONFER Migracións entende que a hospitalidade é un signo profético, unha virtude a propoñer e potenciar nas
nosas comunidades. Pretende apoiar e asesorar aquelas iniciativas de
hospitalidade que xurdan no marco das nosas congregacións relixiosas.
Dispoñemos de unidades didácticas, oracións para comunidades, etc.
Non dubidedes en poñervos en contacto para máis información.

CONTACTA CONNOSCO

91 519 36 35								migraciones@confer.es							www.confer.es

