
O Que Fazemos. . .
Atencão Pastoral

Integral

Começamos . . . 
Em 1990 a Diocese de YOKOHAMA se da 
conta formalmente da necessidade de ajudar 
a criar uma sociedade japonesa onde todas 
as pessoas, qualquer que seja sua origem 
ou nacionalidade, possa viver em harmonia.
Da toma de consciência desta necessidade, 
nasceu a decisão de trabalhar para os imi-
grantes que vivem em Japão.
Mais de 20 anos passou desde então. 
Também, várias vezes, foram mudados os 
nomes e estruturas dentro da Diocese de 
Yokohama. Mas até agora a Diocese está 
seguindo a chamada de Jesus e continua 
trabalhando para realizar este objetivo.

Nossa  Missão . . .
Trabalhar por uma sociedade onde as 
pessoas possam viver juntas, apesar das 
diferenças de razas e de nacionalidades, 
sonhando a construir uma comunidade de 
irmãos e irmãs onde se respeite nossa 
dignidade humana como filhos de Deus.

Capacitação e Educação
･	Formação espiritual e revisão de valores
・	Tomar consciência de nossa identidade
・	Capacitação para assumir a liderança
・	Assuntos de Imigração
・	Tomar a conciência da missão
・	Apoiar a aprendizagem escolar das crianças
・	Classe de japonês

Construir Comunidade
・  Criar canais de comunicação e informação
・   Criar redes de comunicação entre as diferentes 

comunidades e com outras organizações que 
ajudam os imigrantes

Apostolado com os Marinheiros (AOS)
・  Participar com os marinheiros em suas necessidades e 

criar conciência sobre sua condição

Ajuda e Assesoramento
・	Problemas da vida diária
・	Problemas de trabalho
・		Problemas familiares e de matrimônios entre 

pessoas de culturas diferentes
・	Assistência médica
・	Documentação
・	Visto, prisão ,detenção

Defesa Social
・   Criar consciência dos direitos humanos e 

participar na promoção e proteção dos 
   direitos humanos dos imigrantes e de suas          
   famílias



ENCOM YOKOHAMA
Comissão de Refugiados, 
Imigrantes e Pessoas em 
Movimento da  Diocese 
de Yokohama

ENcontro . . .
 COMunicacão
 COMunidade
 COMunhão

Pode participar no que 
fazemos. . .

acompanhando os imigrantes às prefei-
turas ou aos advogados

visitando os doentes nos hospitais ou 
nas Imigrações

ajudando a traduzir documentos

ajudando a várias necessidades da 
secretaria, etc.

Agradecemos muito suas doações, 
que podem ser enviadas a -

Número de Conta: 00270-7-98145
Nome de Conta: ENCOM YOKOHAMA
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ENCOM YOKOHAMA
Endereço da Secretaria:
Igreja Católica de Sueyoshi-chou
1-13 Sueyoshi-chou, Naka-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Japão 231-0055

Telefone: 045-315-7040
Fax: 045-315-7080
Email: encomyoko@gmail.com
A secretaria de ENCOM está aberta de 
terça a sexta feira, de 10:00 a 16:00.


