
“Não são apenas migrantes!” 
Textos breves de autores contemporáneos 

Pe. Avelino Chico, sj 

Autor Texto Fonte 
J. Mª Ruiz de Huidobro Pela sua natureza, os 

migrantes devem gozar de 
um acolhimento mais 

aconchegado 

“El principio de 
equiparación entre 

nacionales y extranjeros en 
el Derecho español”: 

ICADE 69 (2006), 69-88 - 
Ver aqui 

André Linard O fenómeno migratório 
não é algo anárquico e 
espontâneo, mas sim 
contém uma estrutura 

lógica interna que permite 
sua interpretação e análise 

“Migraciones en un mundo 
globalizado”: Revista de 

Fomento Social 55 (2000), 
271-286 - Ver aqui 

J. M. Aparicio Malo Mais que individual, a 
experiência migratória tem 
uma característica coletiva 
que implica a participação 

activa da sociedade de 
receção 

“Migraciones y doctrina 
social de la Iglesia”: 
Pensamiento social 

cristiano, J. M. Caamaño 
& P. Cebollada (eds), 

Madrid: Comillas (2015), 
167-193 

J. M. Aparicio Malo Em nenhuma circunstância 
uma pessoa merece ser 

chamada imigrante ilegal 
pois isso gera exclusão 

“Migraciones y doctrina 
social de la Iglesia”: 
Pensamiento social 

cristiano, J. M. Caamaño 
& P. Cebollada (eds), 

Madrid: Comillas (2015), 
167-193 

Pio XII As terras de acolhimento 
ganham novos amigos e 

cidadãos laboriosos 

“Rádio-mensagem de 
Pentecostes de 1941: LS 

25 - Ver aqui 
João Paulo II A situação do migrante 

está acima de qualquer 
estrutura política e social. 

Por isso, toda tentativa 
orientada para sua plena 
integração é bem-vinda 

“Mensagem do dia 
mundial do migrante 

1985”, 2 (16.7.1985) - Ver 
aqui 

António Guterres O futuro de África 
depende de como enfrentar 

o desafio da mobilidade 
humana em todas as suas 

dimensões e de como 
encontrar soluções 

duradouras 

“Statement of Mr. António 
Guterres, UN High 
Commissioner for 

Refugees, at African 
Union Special Summit of 

Heads of State and 
Government on Refugees, 

Returnees and IDP in 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/661
https://drive.google.com/drive/folders/1azRVL_kn4TU9oC5rqpH2aAIEX620E8V-
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/speeches/1941/documents/hf_p-xii_spe_19410601_radiomessage-pentecost.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_19850716_world-migration-day-1985.html


Africa” (Kampala, 
Uganda, 22 October 2009) 

- Ver aqui  
Papa Francisco A Igreja deve entender as 

causas da migração 
trabalhando para superar 
seus efeitos negativos e 
valorizando os positivos 

“Mensagem do dia 
mundial do migrante 

2014”, 6 (5.8.2013) - Ver 
aqui 

D. Santiago Agrelo Ajudar os migrantes é 
ajudar-se a si mesmos, e 
ninguém se deve dar um 

prêmio 

“Inmigración: la Iglesia se 
juega su futuro”: Diario de 

Cádiz (2018) - Ver aqui 

Cristina Gortázar Rotaeche Nenhum Estado é obrigado 
a negar a admissão de um 
migrante em seu território 
ou a expulsá-lo, a menos 
que tenha sido obrigado a 
fazê-lo por meio de um 

tratado 

Derecho de asilo y “no 
rechazo” del refugiado. 

Madrid: Universidad 
Pontificia Comillas, 
Dykinson (1997), 79 

Lorenzo Cachón 
Rodríguez  

A concentração setorial 
dos migrantes é um 

indicador de segregação 
social 

“Inmigración en España: 
del mercado de trabajo a la 
plena ciudadanía”: Oñati 
Socio-Legal Series 1(3) 
(2011), 1-16 - Ver aqui 

 
Egon F. Kunz Há uma necessidade de 

uma abordagem 
abrangente acerca dos 
fluxos de migrantes e 

refugiados 

“The Refugee in Flight: 
Kinetic Models and Forms 

of Displacement”: The 
International Migration 

Review 7 (2) (1973), 126 - 
Ver aqui 
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