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FESTIVAL
TANTOS SOMOS,
SOMOS UM

Gomez, da organização
“SoyH”, iniciativa
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internacional de hospitalidade
da Red Jesuita con Migrantes
Latinoamérica y el Caribe, foi
uma das presenças marcantes

Em novembro de 2020, se celebrou os 40 anos da

na primeira edição do Festival.

fundação do Serviço Jesuíta para Refugiados (JRS – sigla em inglês
do Serviço Jesuíta a Refugiados), pelas mãos do pioneiro Padre

MUITA MÚSICA, FOTOGRAFIA, CINEMA, MODA, ARTESANATO,

Pedro Arrupe. Desde 1980, o JRS tem acompanhado, servido e

TEATRO, DANÇA, POESIA, CULINÁRIA E ARTE CIRCENSE FIZERAM

defendido as pessoas migrantes, refugiadas e deslocadas.

PARTE DO FESTIVAL QUE CONTOU TAMBÉM COM A SENSIBILIZAÇÃO

Ao reconhecer esses 40 anos e a jornada percorrida,

SOBRE A REALIDADE ENFRENTADA PELAS PESSOAS MIGRANTES E

Para despertar a reflexão e a sensibilização sobre as pessoas
migrantes e refugiadas que se encontram em deslocamento pelo mundo,
em 2020, o SJMR Brasil promoveu a realização do “Festival Tantos Somos,

Uma atração bastante aguardada

companheiros - beneficiários, benfeitores, colaboradores,

foi a do cantor e compositor

doadores, voluntários, líderes e parceiros dos mais diversos

brasileiro Guilherme Arantes, que

países -, junto a todas as pessoas que foram e seguem sendo

apresentou a canção “Semente

acolhidas em nossos espaços, nessa missão apostólica.

próprio artista para o seu álbum

Por meio da arte e em tom celebrativo, o evento online reuniu

“Flores & Cores”, de 2017.

artistas de diversas nacionalidades, em duas edições: 20 de junho, Dia
Mundial do Refugiado, e 19 de dezembro, marcando as reflexões do Dia

a causa migratória, com um conteúdo leve e festivo, mas consistente, em que
fosse possível conhecer não somente a realidade enfrentada pelas pessoas
refugiadas ou solicitantes de refúgio, mas forma como elas se expressam por

Foto:Sergi Camara

Mundial do Migrante. Além de trazer ao centro as reflexões sobre os

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Somos Um”.
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da Maré”, criada e produzida pelo

O fotógrafo

meio da arte para tentar superar os desafios do dia a dia.

documentarista

A segunda edição foi promovida em parceria com a Red Jesuita

espanhol Sergi

con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC). Além de atrações do

Camara apresentou

Brasil, talentos da Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile, Equador e México

registros do

trouxeram a beleza e a singularidade de culturas de vários povos, além dos
desafios enfrentados pelas pessoas em deslocamento em busca de melhores
condições de sobrevivência.

“Pe. Arrupe transformou seu choque

salvamento de

com o sofrimento daqueles que fugiam de

refugiados no alto

suas terras em busca de segurança. Este

mar Mediterrâneo.
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o SJMR Brasil agradece a todas e todos que têm sido nossos

REFUGIADAS.

deslocamentos humanos, o Festival buscou chamar a atenção do público para

PE. PEDRO ARRUPE
4O ANOS DE AMOR E
SERVIÇO ÀS PESSOAS
REFUGIADAS

Salazar e Luís Fernando

desejo profundamente cristão e inaciano
de aliviar a situação daqueles em total
desespero inspirou e guiou o trabalho do

Com a apresentação do ator Eduardo Mossri,

Na segunda edição, atrações de diversos

que interpretou o médico sírio Faruq

países impressionaram o público na

na novela “Órfãos da Terra” da

tarde do dia 19 de dezembro.

até hoje, quando a pandemia deixou claro

Rede Globo, vencedora do prêmio

Mais uma vez apresentado

que toda a família humana está ‘no mesmo

Emmy Internacional, a primeira

pelo ator brasileiro Eduardo Mossri,

edição, ainda contou com a

a apresentação também contou

barco’, enfrentando desafios econômicos e

participação das atrizes Eli Ferreira e Ana

com a participação

sociais”.

Cecília Costa e do ator Blaise Musipere,

da cantora, compositora

que também fizeram parte do elenco.

e atriz canadense Cindy Gomez.

JRS nos últimos 40 anos: desde o seu início

Papa Francisco, nas celebrações dos 40 anos da inspiração e intuição
apostólica de Pe. Pedro Arrupe que originou o JRS
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