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Comunidades

Oração pela Criança
A Rede Global de Religiões pelas Crianças - GNRC propõe
um dia no ano de oração e ação. A data é 20 de novembro,
aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Nas
comunidades do Brasil, propomos que as iniciativas
aconteçam na semana de 15 a 22 de novembro de 2009.

Saiba mais sobre a capacitação
de líderes ocorrida no
Setor Bom Jesus da Lapa, Bahia.

Líder, nessa semana reze com a comunidade, as famílias e
pessoas de outras religiões esta oração, seguida de um
minuto de silêncio para refletir!
Sonia Prati
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Senhor da Vida, que nossas crianças sejam como Vós o desejais!
Que nossa FÉ ajude a buscar mais dignidade e qualidade de vida para
as crianças de nossa comunidade, cidade, do Brasil e do mundo.

Acompanhe a comemoração dos 20 anos
da Pastoral da Criança no município
de Aurora, Setor Crato, Ceará.
página 07

Líder!
No mês que vem tem
Mutirão em Busca
das Gestantes

Senhor, em muitos lugares a idolatria da riqueza é uma ameaça para a paz.
Nosso planeta está cada vez mais explorado e poluído, e as crianças são as
primeiras a sofrer quando o egoísmo toma conta do coração das pessoas.
Dá-nos coragem para mudar esta história!
Ajudai-nos a lutar contra as causas que promovem o empobrecimento,
a injustiça e a opressão das crianças e suas famílias.
Dai-nos força para impedir que hoje meninas e meninos sejam explorados,
forçados a trabalhar e envolver-se com drogas,
dormir e acordar com fome e sede, não tenham escola para estudar,
espaço seguro para brincar e morram por causas que podem ser prevenidas.
Queremos o bem-estar da criança e o respeito aos seus direitos.
Vamos protegê-la durante toda a sua vida, que é sagrada.
Que o Teu espírito nos ilumine para cuidar da criança desde o ventre da mãe,
e garantir os seus direitos de cidadania. Que ela receba as vacinas e leite materno,
alimentação adequada, água limpa, oportunidades para se desenvolver plenamente.
Senhor da Vida, junto com nossas crianças, em uma só voz,
agradecemos todo o bem que foi feito por tantas pessoas de boa vontade.
Nossa força está em TI, que nos leva a ação para construir um mundo
no qual a criança possa ter vida, e vida em abundância!
Amém!
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Editorial

Palavra do Pastor*

Caros amigos, Paz e Bem!
O Jornal da Pastoral da Criança apresenta nesta
edição uma homenagem a todos os líderes,
missionários da vida, que incansavelmente trabalham
em milhares de comunidades para levar vida e
esperança às famílias. Neste mês missionário, vai aqui
um agradecimento sincero a todos os Missionários
Leigos que, com espírito de doação, ajudam a
implantar e fortalecer a Pastoral da Criança nas
comunidades mais necessitadas de nossa presença e
ação pastoral.
Outro destaque desta edição é a mensagem de
Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo,
que nos dá uma palavra de ânimo e de esperança em
nossa missão.
O Jornal da Pastoral da Criança enfoca também, na
coluna Cidadania, o tema “Oração pela Criança”. Neste
mês dedicado às crianças este é um excelente subsídio
para leitura e estudo com as famílias.
No mais, chamo atenção ainda para o artigo sobre
a Campanha da Prevenção da Morte Súbita em Bebês.
Lembre-se, a Campanha continua e precisamos
continuar alertando as famílias sobre a importância de
colocar o bebê para dormir na posição correta.
Desejo aos líderes da Pastoral da Criança um
excelente trabalho. É muito bom contar com vocês
nessa caminhada por vida em abundância para todos.
Um abraço fraterno,
Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança.
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Solidariedade
Dom Odilo, qual é a sua mensagem
para os voluntários da Pastoral da
Criança que fazem esse trabalho de
partilha de conhecimento nas visitas
domiciliares?
“A minha mensagem é primeiramente
de admiração pelo trabalho que vocês
fazem. É um trabalho bonito, é um
trabalho meritório, é um trabalho que
espalha vida, esperança, que mostra
realmente a capacidade de solidariedade
que as pessoas têm, que tiram de dentro
de si o melhor para ir ao encontro dos
outros, das necessidades dos outros.
Dom Odilo Pedro Scherer
Então, o trabalho dos voluntários e
Cardeal Arcebispo de São Paulo
voluntárias é maravilhoso! Continuem a
fazer esse trabalho com todo o empenho,
com toda a vibração, mas também com
todo otimismo. Saibam que vocês ajudam
a construir o futuro ajudando crianças e mães a melhorarem a vida agora. Com
isso, estão ajudando um futuro melhor. E, certamente, o mundo será melhor a
medida em que nós cuidarmos melhor das crianças, dermos mais atenção à
família para que a família, ela mesma, possa estar assumindo o seu papel.
Então, parabéns ao trabalho de vocês como voluntários e voluntárias,
continuem o seu trabalho. Deus abençoe vocês, entrem e saiam nas casas, levem
a paz de Cristo e levem alegria e esperança a todas as crianças, para todas as
famílias.
Jesus abençoou as crianças, isto está muito claro no Evangelho. Abençoou as
mães que lhe apresentavam as crianças. Então, eu quero invocar sobre cada
família, sobre todas as crianças, as mães, as pessoas idosas, invocar a bênção de
Deus para que ela possa ser motivo de conforto, de alegria, de coragem e
esperança para todos. A bênção de Deus todo-poderoso Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.”

“Levem a paz de Cristo e
levem alegria e esperança a
todas as crianças, para
todas as famílias”
* Entrevista concedida ao Programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.
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Querido Líder(a)
Querido Coordenador (a)
Paz e Bem!

Dra. Zilda Arns Neumann
Fundadora e Coordenadora
Internacional da Pastoral da Criança.
Fundadora e Coordenadora Nacional
da Pastoral da Pessoa Idosa.
Representante Titular da CNBB no
Conselho Nacional de Saúde.
Conselheira do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social
da Presidência da República.

Em primeiro lugar, desejo a você e a todos que
você quer bem, família e comunidade, muita
saúde, paz e esperança.
Nesse mês de outubro, a Igreja celebra o mês
missionário. Tempo de alegria e de compromisso
para quem trabalha pelas crianças e famílias,
acreditando na força do Espírito Santo para nos
guiar em nossa missão de Fé e Vida.
Quero aproveitar essa ocasião para partilhar
com vocês que a Pastoral da Criança está se
expandindo e se fortalecendo em muitos países.
Recentemente, estive no Peru e pude constatar a
maravilha que Deus está operando no coração dos
líderes, que se abrem para serem anjos da paz,
educando as famílias com amor para sentirem
como é importante cuidar bem dos filhos. Esses
líderes estão descobrindo que podem ajudar a
construir um mundo melhor, mais justo e fraterno.
Afinal é isso que temos que fazer para sermos
felizes para sempre.
Nesse ano, em que a Pastoral da
Criança completa 26 anos de
existência, penso nas milhares de
crianças que foram salvas pelos
líderes e em como seu amor e garra
conseguem superar distâncias
para levar uma palavra de
esperança e as orientações da
Pastoral da Criança a quem
precisa.
Nesse mês também recordamos
o Dia das Crianças. Como cidadãos

“Aproveite o Dia da
Celebração da Vida para
discutir com as famílias da
comunidade algum tema de
importância para o bemestar das crianças”

conscientes temos a obrigação de lutar para que
nossas crianças tenham um presente e um futuro
com mais paz, qualidade de vida e oportunidades.
Neste mês, com certeza, você tem muitas chances
de conversar com as famílias sobre temas de saúde
e desenvolvimento infantil. Aproveite o Dia da
Celebração da Vida para discutir com as famílias
da comunidade algum tema de importância para o
bem-estar das crianças.
Gostaria de lembrar a todos que neste mês
precisamos começar a preparar o Mutirão em
Busca das Gestantes. Quanto antes as gestantes
começarem a serem acompanhadas pelos líderes
da Pastoral da Criança mais chances elas terão de
ter uma gestação saudável e um parto seguro.
Sabemos que o líder da Pastoral da Criança
acompanha, cuida, como o Bom Samaritano que
busca o bem e a saúde de quem precisa. Não se
esqueça de orientá-las para fazerem o pré-natal
Quero lembrar a você, ainda, que precisamos de
mais líderes, de mais voluntários, missionários
leigos para abraçar essa missão, que é Pastoral da
Criança. Converse com seus amigos e vizinhos
sobre isso. Dê o seu testemunho e convença outros
a seguirem seu exemplo. O que você acha?
Por hoje termino, enviando saudações a você,
sua família e a todos os que você acompanha em
sua comunidade. Um especial e carinhoso abraço
de quem está sempre ao seu lado.

Líder, prepare-se: No mês que vem tem Mutirão em Busca das Gestantes.
Comece desde já a organizar o mutirão em sua comunidade. Fique sempre
de olho nas novas gestantes. Seu apoio é muito importante para que elas
tenham uma gravidez saudável e feliz.
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Caros Líderes da Pastoral da Criança:
Este é o “Caderno das Comunidades”.
Aqui, os Setores/Dioceses apresentam as
atividades e a missão da Pastoral da Criança
em suas comunidades. Os Setores/Dioceses
do Brasil foram divididos em oito grupos.
Nesta edição, apresentamos as notícias
enviadas pelos Setores/Dioceses que
compõem o “Grupo 2”. Não deixem de
participar, de enviar suas notícias e
sugestões. Lembramos que as notícias
enviadas, mas que não chegaram a tempo,
entrarão na próxima edição do Jornal da
Pastoral da Criança.

Limeira • São Paulo

Celebração
Cosmópolis: Foi realizado no dia 24 de
maio de 2009 a celebração da Pastoral da
Criança, uma comemoração especial em que
as líderes das comunidades Sagrado Coração
de Jesus e Paineiras coroaram Nossa Senhora,
motivando a ação missionária da
comunidade. Agradecemos a todos os líderes,
coordenadores e apoio e também ao Padre
Bryan que com dedicação e carinho trabalha
em prol da nossa Pastoral da Criança de
Cosmópolis.
Leme: Foi realizado no salão da
Comunidade Santa Marta o Mutirão da
Saúde, juntamente com a Pastoral da
Criança de Santa Marta. Muitas famílias
cadastradas na Pastoral da Criança estiveram

Colaboração: Maria da Graça Corrêa.

Nova comunidade

Alegria

Final Feliz
A Vitória é filha de dois jovens da
comunidade. Quando soube da gravidez, o
rapaz ficou muito preocupado, pois ambos
são muito jovens. Mas graças a Deus a
Pastoral da Criança estava implantada nesta
comunidade e uma das primeiras ações dos
líderes foi conversar com o casal, dando-lhes

presentes. O mutirão explicou às famílias os
perigos do diabetes e da pressão alta e os
problemas de saúde que podem causar.

Itabuna • Bahia

Bacabal • Maranhão

O ano de 2009 é um marco na história da
Pastoral da Criança da Diocese de Bacabal,
pois comemoramos os 25 anos de missão a
serviço da vida e da esperança.
Durante todos esses anos, muitas
dificuldades foram enfrentadas e hoje
podemos nos alegrar por todas as conquistas
alcançadas, por tantas vidas que foram salvas
durante esta caminhada missionária. Por
isso, queremos partilhar com vocês a história
de vida da pequena Vitória.

Líderes se reúnem para celebrar.

Vitória: criança acompanhada pela Pastoral da Criança.

apoio e orientações. O amor de Deus estava
presente. E olha só o resultado! Vitória é uma
criança linda e, o melhor de tudo, é muito
amada por seus pais e, claro, pela Pastoral da
Criança.
Colaboração: Elisângela Venâncio
Comunidade Capoeira - Ramo Sant’Ana - Bacabal.

Visando maior desempenho no serviço
solidário, a Paróquia São Sebastião, em
Camacã, implantou a Pastoral da Criança na
comunidade de Jacareci. O trabalho de
implantação foi realizado através do
Coordenador de Ramo, Neto, e pela
capacitadora Nelci. Eles capacitaram os
novos líderes. Para Neto a intenção é
estender a Pastoral da Criança para todas as
localidades atendidas pela Paróquia. O
trabalho da Pastoral da Criança trouxe
muita alegria e esperança às famílias da
comunidade e, com certeza, dará muitos
frutos.
Colaboração: Aderlene Maria Celestino
Comunicadora.
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Iguatu • Ceará

Apucarana • Paraná

20 anos

O Direito de nascer

A Pastoral da Criança da Diocese de Iguatu
realizou no dia 16 de maio de 2009 um encontro
com mais de 280 pessoas entre líderes, apoios,
Coordenadores de Ramo e Área da Pastoral da
Criança, onde comemoramos os 20 anos de
vida e missão na Diocese de Iguatu. Esse
momento teve início com a celebração da Santa
Missa na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, presidida pelo bispo da diocese, Dom
João José Costa. Depois da caminhada pelas
ruas da cidade, fomos para o ginásio esportivo
do SESC, onde tivemos
apresentações
artísticas, realizadas pelas paróquias,
pronunciamento de padres, do bispo que
iniciou a Pastoral da Criança na diocese, Dom
José Ramalho (Dom Mauro) que lembrou os
desafios enfrentados e os resultados alcançados
e disse, ainda, que as crianças precisam de
carinho e de atenção e as mães de orientação. O
novo bispo Dom João José Costa na sua fala
disse: "não podemos ficar de braços cruzados e
apenas criticar, mas fazer alguma coisa e cobrar
das autoridades a implantação de políticas
públicas em favor das crianças". Também
tivemos a presença das ex-coordenadoras
diocesanas, Elielza e Valdina Rodrigues, como

Não queira para teu irmão
O que não queres para ti;
Os direitos são iguais
O Senhor é quem nos diz;
Deixe a criança nascer
Que serás bem mais feliz.

Caminhada celebra aniversário da Pastoral da Criança.

também da nossa coordenadora estadual
Marister Guimarães, que falou sobre a missão
dos líderes voluntários da Pastoral da Criança e
do desafio que temos em acompanhar todas as
crianças em nossa diocese. Tivemos a presença
de outras pastorais, movimentos e de parceiros.
Os 20 anos da Pastoral da Criança na Diocese de
Iguatu foi de confraternização e de aprendizado
sobre nossa verdadeira identidade e de
compromisso com o projeto de vida do Senhor:
"Eu vim para que todos tenham vida e a tenham
em abundância".

Duas células ao se unirem
Nova vida alí reluz;
Quando a flor recebe o pólen
Rapidinho reproduz;
Como um raio que em segundos
Sai faísca e gera luz.
Se desligarem a tomada
Aquela luz logo se apaga;
Se matar o embrião
É uma vida eliminada;
A criancinha é uma luz
Que por Deus foi enviada.
Colaboração: José Alves Feitosa.

Colaboração: Alcileide Bezerra de Oliveira
Coordenadora do Setor.

Bom Jesus da Lapa • Bahia

Rio Branco • Acre

Capacitação de Líderes

18 anos

Parabenizamos os capacitadores do Guia do Líder 2007
pelo esforço nesta ação tão
importante de formação na
Pastoral da Criança. Vamos
seguir com coragem para
chegar a todas as crianças da
nossa Diocese.
Parabenizamos também pelo
esforço de promover a rede de
parcerias junto às secretarias
de saúde e os Agentes
Comunitários de Saúde nos

A Pastoral da Criança de Sena Madureira, Comunidade Nossa
Senhora da Conceição, comemorou, no mês de julho de 2009, 18 anos
de caminhada.
Para comemorar a data aconteceu uma linda missa em Ação de
Graças presidida pelo Padre Paulino Baldassari que novamente fez o
envio de todos os líderes presentes.
A Pastoral da Criança também agradeceu Miracy, Socorro e Irmã
Zélia iniciadoras desta caminhada. Agradecemos a Deus por tudo que
Ele operou na Pastoral da Criança. Parabéns e obrigado a todos os
líderes que sempre se dedicaram com amor e responsabilidade e que
continuam firmes e perseverantes com fé e coragem, enfrentando os
desafios.

municípios. Líderes da Pastoral
da Criança “Estrelas Sociais”,
que fazem a vida brilhar em
todas as dimensões neste país,
disse Pe. Arnaldo Lima na
pregação da 6º romaria da
Pastoral da Criança no
Santuário do Bom Jesus da
Lapa.
Coordenação: Ir. Maria Regina
Wojakevicz - Coordenadora Diocesana de
Bom Jesus da Lapa.
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Maceió – Arquidiocese • Alagoas

Ideias Criativas

Atividades

Coral
Janaúba • Minas Gerais : Os líderes da comunidade
Santo Antonio, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, além de
desenvolverem as ações básicas de saúde, educação e
cidadania, formaram um coral que canta e encanta nas
celebrações eucarísticas da comunidade, da paróquia e de
outras comunidades da diocese em que os líderes são
convidados a coordenar a liturgia e cantos. Com esta ação, o
coral tem divulgado o trabalho missionário e as ações básicas
da Pastoral da Criança.

O Setor Arquidiocese de Maceió, Alagoas, comunica que Maria
Amélia Calaça Ferreira está deixando a Coordenação do Setor Nossa
Senhora da Conceição, em Maragogi. Louvamos a Deus pela sua
dedicação nas atividades da Pastoral da Criança e desejamos muitas
felicidades. Damos as boas-vindas para Maria Júlia Melo dos Santos,
na Coordenação do Setor que terá sua sede na Barra de Santo Antonio.
Comunicamos também que foi gratificante e acolhedora a nossa
participação no IV Encontro Regional que aconteceu em Aracaju Sergipe, em abril/2009. A oportunidade foi para fortalecimento da
missão e incentivo para melhoria nas atividades a serem
desenvolvidas junto às crianças, gestantes e famílias acompanhadas.
Que o Espírito Santo esteja sempre nos orientando para sermos
sempre bons discípulos, missionários e samaritanos na Graça de Deus.
Colaboração: Suely Aparecida Baraldi Sobral
Coordenadora Arquidiocesana de Maceió - Alagoas.

Caicó • Rio Grande do Norte

Pastoral reativada
Depois de um ano que a Pastoral da Criança
estava desativada em nosso município,
recebemos a visita da coordenadora diocesana,
Francisca Fabiana da Silva, que juntamente
com a coordenadora de ramo, Erica Maria
Moreira, mobilizou todos os líderes,
convidando-os para uma reunião. A reunião foi
muito importante, apesar da triste realidade em
que o município se encontrava em relação ao
não acompanhamento às famílias. Mas os
líderes se comprometeram em realizar um
mutirão de todos os líderes em cada
comunidade para realizarem os trabalhos. O
resultado foi fantástico. Realizamos o primeiro
encontro de Celebração da Vida na
comunidade Alto da Bela Vista no dia 11 de
julho de 2009, reanimando a comunidade,
passando informações, brincadeiras com as
crianças e foi um dia bem participativo.
O segundo encontro foi realizado na
comunidade Criança Feliz, no dia 18 de julho de
2009, em que realizamos uma palestra sobre
Saúde Bucal, momento de oração com
dinâmicas e recreação para as crianças,

São José dos Pinhais • Paraná
alcançando nossos objetivos e atingindo uma
boa participação da comunidade.
O terceiro encontro da Celebração da Vida
foi realizado na comunidade Criança Viva, que
aconteceu no dia 25 de julho de 2009.
Realizamos dinâmicas, momento de oração,
informações gerais sobre a volta da Pastoral da
Criança na comunidade e recreação com as
crianças com muitas brincadeiras, reanimando
nossas famílias, gestantes e crianças.
O quarto e último encontro foi realizado na
Comunidade Esperança, no dia 01 de agosto de
2009.
Esse mutirão foi a prova de que a união faz a
força e faz as coisas na prática acontecerem.
Esse mutirão fortaleceu os líderes em todas as
comunidades fazendo surgir a Pastoral da
Criança novamente! A Pastoral da Criança em
nosso município reacendeu a chama do amor
ao trabalho voluntário acompanhando as
famílias, gestantes e crianças para que todos
tenham vida e a tenham em abundância.
Colaboração: Jucilene Pereira da Silva.

Aniversário
O Ramo Nossa Senhora das Graças,
Município de Piên, comemorou 10 anos de
amor e dedicação a serviço da vida na Pastoral
da Criança. Agradecemos o Pe. Paulo, a
Coordenação e os voluntários pelo belo
trabalho que realizam.
Ainda nosso Setor comunica, com tristeza,
o falecimento de Maria Bezerra da Silva,
Coordenadora da Comunidade Jardim Jurema,
Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Líderes comemoram o aniversário da Pastoral da Criança.
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Belo Horizonte – Nossa Senhora da Esperança • Minas Gerais

Mossoró • Rio Grande do Norte

Envio

Dormir de
barriga para cima

É com muita alegria e carinho que o Ramo
Santa Edith Stein recebeu em agosto de 2009
os novos líderes que concluíram a
capacitação no Guia 2007. Eles estão muito
animados, alegres e dispostos a desempenhar
o belo e gratificante trabalho de líder na
missão de acompanhar as famílias através
das visitas domiciliares e Celebração da Vida.
Queremos também agradecer o carinho e
apoio do Padre Paulo José Lopes e do Padre
Hélio, sem eles a caminhada seria mais difícil.
Ao capacitador Celso Vallin o nosso
agradecimento pelo esforço e dedicação .

Novos líderes da Pastoral da Criança.

Também não podemos deixar de
agradecer as mães e gestantes que nos
recebem e acreditam no nosso trabalho.

A Pastoral da Criança da Diocese de Santa
Luzia de Mossoró lançou, no dia 07 de julho de
2009, a Campanha “Este lado para cima”.
O lançamento aconteceu na TV Cabo
Mossoró (TCM), pela Coordenadora Diocesana
da Pastoral da Criança, Maria do Socorro de O.
Costa. Houve também o lançamento em todas
as comunidades com Pastoral da Criança, que
também fez a panfletagem nas comunidades e
conscientizou as mães sobre a maneira mais
segura de colocar o bebê pra dormir.
Colaboração: Setor Mossoró.

Crato • Ceará

20 anos
Ramo Senhor Menino Deus-Aurora: A Pastoral
da Criança no Município de Aurora-Ceará,
comemorou com muita alegria e festa os seus 20
anos de missão pela vida no município. A Pastoral
da Criança em Aurora acompanha 150 famílias e
um total de 252 crianças, 15 gestantes e tem 20
líderes voluntários atuantes.
A festa seguiu uma vasta programação com:
Abertura da Festa com a Apresentação da Banda

de Música Senhor Menino Deus; café da manhã
para todos os líderes voluntários; caminhada
pelas principais ruas da cidade e Missa em Ação
de Graças na Igreja matriz, celebrada pelo
Reverendíssimo Pe. Leandro, que enalteceu ainda
mais a missão da Pastoral da Criança bem como
lançou um convite para que mais pessoas da
comunidade possam ser líderes da Pastoral da
Criança.

s
o
d
a
c
e
R
e
d
Mural
“Oi, sou Maria Aparecida, coordenadora paroquial (Paróquia
Nossa Senhora das Dores) da Pastoral da Criança. Antes de ser
coordenadora, tinha muito medo de me comunicar com outras
pessoas, mesmo assim aceitei o cargo. Foi um ótimo aprendizado,
porque encontrei uma equipe maravilhosa que me ajudou muito.
Amo o trabalho que faço”. (Campanha – Minas Gerais)

A festa contou com a presença dos líderes da
Paróquia de São Vicente Férrer, de Lavras da
Mangabeira, e com o representante da
coordenação de Setor, Pedro Pereira Marcos.
Parabéns à Coordenação, Padre, Líderes e todos
que fazem parte da Pastoral da Criança no
município de Aurora.
Colaboração: Pedro Pereira Marcos
Equipe do Setor Crato.

“Minha esposa é lider da pastoral aqui, em Rio
Negro, Mato Grosso do Sul. Ela é muito esforçada,
alegre e muito disposta. Gostaria que vocês
mandassem no jornal um alô para ela. Ela adora o
trabalho que faz na Pastoral da Criança, pois faz com
amor, carinho e dedicação. O nome da minha esposa
é Juciene Rodrigues Silveria de Carvalho”.
Olá, Juciene, parabéns pelo seu trabalho na
Pastoral da Criança. Que bom que o seu esposo
valoriza e apóia o trabalho que você faz. Um abraço!
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Marajó • Pará

Encontro de Área
A equipe da coordenação do Setor de Marajó,
juntamente com líderes e coordenadores dos
ramos Santo Antônio, Chaves, e Nossa Senhora
da Conceição, de Afuá, esteve reunida em um
encontro de área no dia 27 de junho de 2009 para
avaliar, planejar e trocar experiências sobre a
Pastoral da Criança. No encontro, estava presente
o nosso bispo, Dom José Luiz Ascona, o qual fez
suas perguntas, tirou algumas dúvidas sobre a
Pastoral da Criança no Marajó e nos dois ramos
que ali se encontravam. Posso dizer que Dom
José Luiz é um braço forte na Pastoral da Criança.
Conversamos também sobre desnutrição e
obesidade e também sobre a nova Caampanha da

Pastoral da Criança: “Dormir de barriga para cima
é mais seguro!”
Prêmio
A Pastoral da Criança da Paróquia de Sant'Ana,
em Breves, recebeu no dia 30 de junho de 2009,
dos vereadores da Câmara Municipal, um prêmio
de honra ao mérito por seu trabalho
desempenhado. Os vereadores disseram da
grande importância da Pastoral da Criança no
município.
Colaboração: Maria Eliana R. Porfiro
Coordenadora de Setor.

Pastoral da Criança: amor e compromisso pela causa da vida.

mãe deve estar atenta apenas à criança, olhando
para os seus olhos. Assim, demonstra afeto e o
bebê se sente mais confortável”, diz. O vigilante
ainda orienta gestantes sobre cuidados durante
a gravidez e faz também um trabalho com os
companheiros das mulheres. “É importante que
o pai fique atento ao período pós- parto, quando
a mãe precisa de todo o apoio”, afirma.
Silvá começou a atuar na entidade há 17
anos. Assumiu o trabalho por necessidade. O
voluntário conta que na época morava no Bairro
Santa Cecília – área de baixa renda de Montes
Claros –, quando o seu segundo filho nasceu
prematuro e desnutrido. “No hospital falaram
que o menino não tinha chance”. E foi aí que
procurou a Pastoral da Criança. “Como não
havia nenhuma líder no Santa Cecília, iniciei o
trabalho”, explica.
O filho Leonardo Silvá Bispo foi salvo e hoje,
aos 17 anos, é um jovem saudável, que também
é voluntário na Pastoral da Criança. Pai e filho se
emocionam ao recordar o início do
relacionamento deles com a Pastoral da Criança.
“Comecei salvando o meu próprio filho. Vi que
poderia ajudar outras famílias. Então, fiz a

capacitação para ser líder comunitário e aprendi
a trabalhar com crianças. Sinto uma satisfação
enorme em ajudar”, diz. E aconselha: “Ser um
bom pai é exercer o dom que Deus nos
concedeu. Tem que ser amigo, confidente e
responsável”.
O trabalho de Silvá tem o reconhecimento
das mães no Conjunto Clarice Ataíde. “Ele é
mais do que um pai para nossas crianças”,
afirma Raquel Rodrigues de Oliveira, de 31, mãe
de quatro filhos. “Vejo que, muitas vezes, ele tem
uma preocupação com as crianças maior do que
os próprios pais”, acrescenta. Jane Cleide dos
Santos, de 31, mãe de Aldrik Kauã, de 1 ano, diz
que Silvá é referência para os outros pais da
comunidade. “É carinhoso e atencioso com
todas as crianças. Um exemplo a ser seguido”,
afirma.
A coordenadora da Pastoral da Criança em
Montes Claros, Ana Martins Ferreira, diz que o
trabalho de um pai como Silvá é raro: “A atuação
como líder da pastoral exige disponibilidade. Por
isso, é mais difícil para os homens. Mas Silvá é
um homem ativo, que realmente arruma tempo
para se dedicar à comunidade”, ressalta.

Montes Claros • Minas Gerais

A força do amor
O vigilante Silvá Geraldo Bispo, de 46 anos,
tem três filhos, mas não é pai apenas em casa.
Ele orienta outros pais e famílias na comunidade
onde vive, em Montes Claros, no Norte de Minas.
Como líder da Pastoral da Criança, coordena
ações no Conjunto Clarice Ataíde, respondendo
por 187 crianças de até 6 anos acompanhadas
pela entidade. Além disso, dirige uma associação
comunitária que atende cerca de 100 crianças e
adolescentes em situação de risco, para os quais,
muitas vezes, assume a condição de pai.
Na cruzada contra a desnutrição e a
mortalidade infantil, principal luta da Pastoral
da Criança, ele visita regularmente as mães de
cada uma das crianças cadastradas na
comunidade. Com o livro em mãos, confere o
peso, verifica se o cartão de vacina está em dia e
repassa as demais instruções para que as
crianças tenham uma boa saúde. Quando vê
alguma anormalidade, encaminha a criança
para o posto de saúde ou hospital.
Durante as visitas aborda temas como a
amamentação e cuidados com a higiene:
“Recomendo amamentar o bebê de duas em
duas horas. Enquanto estiver amamentando, a
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Dourados • Mato Grosso do Sul

Amparo • São Paulo

Atividades

Missa de Envio

Nós do Assentamento Itamarati, após
termos vivenciado várias atividades neste
Ramo e em várias comunidades: Nova
Esperança, Santa Rita de Cássia, São Sebastião,
Santa Paulina e Vila do Secador escrevemos
para esse jornal que tanto nos enche de alegria
e estímulo para nossas lutas em favor da vida.
Também salientamos que nos sentimos
contemplados em cada mensagem da Dra.
Zilda. É com ansiedade que recebemos esse
jornal a cada mês e com ele podemos
enriquecer nossos encontros mensais.
Enfrentamos várias dificuldades tais como:
distância e meio de locomoção escassa, tendo
que contar com ônibus escolar para chegar ao
local de encontro em que acontecem as
reuniões de reflexão e avaliação, que fica 30 km
de distância de algumas comunidades, sendo
que a que fica mais perto é de 4 km. Porém,
contamos com a valiosa colaboração das Irmãs
São José que moram aqui no assentamento:
Irmã Gema Menegatt, Irmã Olga e Irmã
Jurema, sendo que quem esteve no início da
Pastoral da Criança aqui no assentamento foi a
Irmã Inês, que hoje está no Rio Grande do Sul.
Acreditamos que com nosso trabalho estamos
contribuindo e valorizando a vida através das
ações na Pastoral da Criança.

Com muita alegria, no final de agosto de
2009, Padre Milton Modesto, da Paróquia
Santa Cruz, Município de Mogi-Mirim,
celebrou com toda a Comunidade a Missa de
Envio de 11 líderes que terminaram a
Capacitação do Guia do Líder. Em sua
homilia, Padre Milton ressaltou a
importância da Pastoral da Criança, sendo
vital na vida da comunidade. Começamos,
assim, a implantação da Pastoral nesta
Paróquia para poder levar vida a todas as
gestantes, crianças e famílias.

Colaboração: Sandra de Fátima Braga de Araújo.

Líderes e famílias: o valor da união.

Visita
A Pastoral da Criança da Diocese de
Amparo acolheu em seu meio José de
Anchieta, Coordenador Estadual. O encontro
entre coordenadores e líderes aconteceu na
Paróquia São Benedito, na cidade de Amparo.
Sua visita trouxe novo alento para mais de

Novos líderes para a comunidade.

150 pessoas na caminhada com a qual os
líderes estão comprometidos. Anchieta
ressaltou a importância do trabalho dos
líderes junto às famílias, enaltecendo o gesto
de doação e o entusiasmo com o
compromisso de salvar vidas.

Colaboração: Marilande - Coordenadora de Setor.

Borba • Amazonas

Missão
Olá, amigos e amigas do Jornal da
Pastoral da Criança! O mês de outubro é
dedicado às missões e que missão linda
você assume nesta Pastoral, se doando
voluntariamente para que as crianças e
suas famílias tenham vida. Nós, da Prelazia
de Borba, somos muito felizes por fazer
parte desta Pastoral. Que você possa
partilhar sempre mais o dom que Deus te
deu para ser missionário entre os menos
favorecidos, entre as famílias pobres.
Muitas vezes nos deparamos entre a morte
e a vida, e você tem correspondido a este

apelo, com este gesto concreto de insistir e
não desistir, para avançar para águas mais
profundas e buscar soluções. Deus te fez
assim, homem ou mulher, jovem ou
adolescente, missionário para um Reino
mais comprometido com a justiça e com a
paz. Parabéns! Você é chamado a exercer
essa missão, é uma virtude que poucos têm.
Valorize, vibre, o mês missionário também é
seu, um beijo no seu coração e nas famílias
que você acompanha.
Colaboração: Equipe de comunicação

Jornal 155:Layout 1 18/09/09 16:30 Page 10

Comunidades

10

outubro/2009

Porto Velho • Rondônia

Notas

Hanseníase
Nos dias 30 e 31 de maio, aconteceu na
Paróquia São João Batista, município de
Cujubim, uma Capacitação de Líderes em
Hanseníase. Passo a passo, os líderes estão
conseguindo capacitar novos líderes e
aumentar a abrangência da prevenção da
Hanseníase em nossa região. Irmã Nair e
Lucineide, de Machadinho do Oeste, foram
responsáveis pela Capacitação. Padre João está
sempre colaborando e incentivando a
caminhada da Pastoral da Criança.
A cada dia que passa, a Pastoral da Criança,

Saudades
Marília • São Paulo

Líderes orientam a comunidade sobre a Hanseníase.

com os esforços de todos os Líderes, vai
conquistando mais espaço, reconhecimento e
credibilidade.

São Paulo - Arquidiocese • São Paulo

Parceria
A Pastoral da Criança se reuniu com técnicos
da Secretaria de Saúde do município de São
Paulo. O encontro marcou o início de um
diálogo, que deve ocorrer constantemente. A
inclusão do gráfico da curva uterina no cartão
da gestante foi uma das principais
reivindicações apresentadas pela coordenadora
da Pastoral da Criança na Arquidioce de São
Paulo, Maria do Rosário.
A coordenadora substituta e assessora
técnica do Gabinete de Atenção Básica à Saúde,
Rosana Castanho Sant’Anna, se mostrou aberta
à mudança. A reivindicação será levada ao
Programa Mãe Paulistana, com quem será
discutida a inclusão do gráfico, que
provavelmente ficará para o ano de 2010.
“Só temos a ganhar com essa aproximação.
Temos que somar esforços e ter um contato
constante”, afirma Rosana Castanho Sant’Anna.
“O trabalho de parceria é importante. Já temos
essa ação com a Secretaria de Saúde em
atenção à tuberculose e conseguimos reverter
um quadro de tuberculose na aldeia indígena do
Jaraguá”, complementa Maria do Rosário.
Esse novo contato com a Secretaria de Saúde
possibilitará a troca de informações sobre os
problemas de cada região da capital paulista,
enfrentados pelos líderes da Pastoral da Criança.

A cidade de São Paulo conta com cerca de
quatro mil voluntários. São 2498 espalhados
pela Arquidiocese de São Paulo e os outros
divididos entre as dioceses de Campo Limpo,
São Miguel Paulista e Santo Amaro.
Na Arquidiocese de São Paulo, vem sendo
reforçada a necessidade de contato entre os
líderes e as unidades de saúde. Também há o
trabalho de articuladores de saúde. Eles
estudam as razões das mortes de crianças e
discutem a questão com as comunidades para
que não ocorram novos casos. Na maioria das
vezes, são mortes por causas evitáveis. A
intenção agora é participar dos Conselhos de
Saúde, além de enviar informações sobre as
demandas de saúde das crianças e gestantes
nas comunidades atendidas pela Pastoral da
Criança.
Esse encontro ocorreu após envio de carta ao
Secretário de Saúde do município de São Paulo,
Januário Montone, apontando as necessidades
observadas pelos líderes da Pastoral da Criança.
O secretário atendeu as coordenadoras da
Pastoral da Criança do SP1 (Arquidiocese de São
Paulo) e SP 2 (Dioceses de Campo Limpo, São
Miguel Paulista, Santo Amaro e outros
municípios vizinhos) em abril. A partir de então,
iniciaram-se os contatos com a área técnica.

Leme: É com pesar que noticiamos o
falecimento de Maria da Glória Soares de
Souza. Maria da Glória iniciou como líder na
Pastoral da Criança de Santa Isabel em
julho de 2004. Atuou com muito amor em
sua missão por todos esses anos. Ela
deixou muita saudade em nossos corações.

Vitória alcançada
Jequié – Bahia
Três líderes voluntárias da Pastoral da
Criança: Cristiane Rocha, Nayane Gonçalves
e Edinéia Nery se formaram no mês
passado em Jornalismo e desejam, com
isso, colaborar como assessoras de
comunicação da Pastoral da Criança no
Setor Jequié, Bahia.

Recado
Lembramos que para as notícias
serem publicadas no jornal precisamos
da aprovação dos Coordenadores de
Setor. Estamos utilizando o e-mail da
Pastoral da Criança:
s(número do
Setor)@pastoraldacrianca.org.br
Não deixem de consultar esse e-mail,
pois ele é o nosso meio de contato com
vocês. Agradecemos a colaboração!
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Blumenau • Santa Catarina

São Raimundo Nonato • Piauí

União de esforços

Líderes

A Pastoral da Criança da cidade de
Pomerode promoveu um pedágio em
benefício da Pastoral da Criança. Cerca de 50
voluntários estiveram nas ruas de Pomerode
no dia 12 de setembro de 2009 para arrecadar
fundos para colaborar nas ações da Pastoral
da Criança das comunidades da região. Toda
comunidade se mobilizou para ajudar:
líderes, vizinhos, estudantes, empresas,
escolas e a prefeitura municipal. Foi um
trabalho em parceria que rendeu uma
significativa quantia em dinheiro, mas valeu
muito mais pela dedicação, verdadeiro amor
dos líderes, apoios, voluntários e amigos.
Ainda mais: A Pastoral da Criança ganhou a
divulgação que merece. O trabalho concreto
de generosos colaboradores e colaboradoras,
debaixo de chuva, foi a melhor publicidade
dessa super-beneficente ação socialcaritativa-transformadora. O pedágio durou a
manhã toda. Depois, todos se reuniram no
salão da Paróquia São Ludgero, para um
momento de confraternização. Reinava, ali,

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no
município de Fartura do Piauí, se alegra com o
seu pároco, Padre Adailton, que abraça a
mesma missão como líder-pastor das ovelhas
pequeninas na Pastoral da Criança. Cada líder
celebra o dom de suas vidas com tanto carinho
e partilha em ouvir e celebrar a vida de tantas
mães e crianças. Parabéns pela missão de cada
um, na perseverança e garra em orientar e
acompanhar as famílias de sua comunidade.

Pedágio em prol da Pastoral da Criança.

um clima de família e de verdadeira alegria,
com a presença do Pároco, Pe. Ademar
Gadotti, que se distingue pelo grande apoio à
Pastoral da Criança. Presente fazia-se
também Pe. Raul Kestring, membro da
coordenação. Não faltou, do começo ao fim
do pedágio, o especial incentivo e a dinâmica
orientação da Coordenadora Diocesana da
Pastoral, Maristela Cizeski.
Colaboração: Pe. Raul Kestring.

EJA
A Diocese de São Raimundo Nonato
capacitou mais doze monitores de várias
comunidades. A EJA já está presente em 42
grupos de adultos, que estão aprendendo para
a vida.
Cada monitor, orientado pelo
supervisor, leva a sério o aprendizado de
qualidade para que cada aluno tenha
dignidade e auto-estima. Parabéns monitores,
levem em frente a linda missão e testemunho
cristão de doação à vida plena.

Campo Maior • Piauí

Caminhada da Paz
Com o tema “Ser discípulos Missionários em
favor da vida” será realizada pela Pastoral da
Criança de Campo Maior a 11ª Caminhada da
Paz.
O movimento vai acontecer no dia 10 de
outubro. Durante a ação, serão percorridas as
principais ruas da comunidade. O objetivo, de
acordo com os organizadores, é disseminar a
cultura de paz, buscar na família a construção
da paz e solidariedade, além de fazer um
protesto contra a violência, a falta de acesso à
educação, à saúde, à moradia, ao desemprego.
"A paz é o que sonhamos e o que desejamos,
mas nem sempre temos idéia de como ajudar a

construí-la. A gente sabe que escola, família e
sociedade, todos nós somos responsáveis por
essa construção de um mundo de justiça"
comentou Maria José, Coordenadora da
Pastoral da Criança Seccional de Campo Maior.
A Caminhada começa às 17horas, no
Colégio Patronato Nossa Senhora de Lourdes,
bairro São João e segue por algumas ruas da
cidade com destino ao Complexo de Cultura e
Lazer Valdir Fortes e será encerrada com um
grande show de artistas locais.
Fazendo parte da programação da
Caminhada da Paz haverá o Encontrão com os
líderes comunitários atuantes da Pastoral da

Criança, envolvendo 12 paróquias de Campo
Maior, José de Freitas, União, Barras, Nossa
Senhora dos Remédios, Beneditinos,
Boqueirão, Sigefredo Pacheco, Nossa Senhora
de Nazaré, Cabeceiras, Porto e Altos.
Durante o evento os participantes podem
levar qualquer símbolo que represente a Paz
como lenços brancos, velas, balões, flores,
cartazes ou faixas com frases reflexivas que
celebre o momento.

Colaboração: Edna Gomes
Assessoria de Comunicação.
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Cidadania

Campanha

20 de novembro é dia de
Oração e Ação pela Criança

Dormir de Barriga
para cima é mais seguro

Líder, as religiões fazem parte da comunidade e participam do
esforço para cuidar e proteger, com oportunidades para o
desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Vamos
renovar esta colaboração entre as religiões no dia 20 de novembro,
dia da proclamação da Convenção sobre os Direitos da Criança. No
Brasil este é também o dia da Consciência Negra.
Em conjunto com a Rede Global de Religiões pelas Crianças
(GNRC), a Pastoral da Criança convida os líderes, as familias,
crianças e gestantes para participarem da semana de oração e ação
pelas crianças e adolescentes do nosso país e do mundo. O tema no
Brasil este ano é “Adolescentes em unidades de internação, respeito
e dignidade! A medida socioeducativa de internação, que está no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tem como meta
proteger e oferecer ensinamentos para o adolescente de modo que
volte a conviver bem na comunidade. Cerca de 17 mil adolescentes
vivem hoje internados, em condições precárias, o que contribui para
aumentar a violência.
Uma atividade é rezar a oração que está na capa deste jornal
durante as visitas, no Dia da Celebração da Vida e na reunião de
avaliação e reflexão. Líder, sugerimos também que avalie com as
diferentes Igrejas da comunidade iniciativas para o período de 15 a 22
de novembro de 2009, como:
• liturgias interreligiosas, com símbolos, vigilias, procissões;
• atos culturais;
• ações nas escolas sobre a Convenção dos Direitos das Crianças;
• atividades nas praças com a participação das crianças e
adolescentes.
• divulgação do dia 20 nos murais, rádios e jornais.

Como tornar mais seguro o sono do bebê?
Estudos mostram que o simples fato de colocar o bebê para
dormir de barriga para cima pode reduzir em até 70% o risco de
morte súbita. Também existem outras orientações que ajudam a
evitar a Morte Súbita Infantil:
• Evitar o excesso de roupas e fraldas que possam dificultar os
movimentos do bebê e superaquecer seu corpo.
• Deixar os braços do bebê livres, para fora das cobertas, assim,
evita-se que ele deslize na cama e fique com a cabeça embaixo das
cobertas.
• Deixar a cama livre de almofadas, travesseiros, “cheirinhos”
(paninhos usados por algumas crianças para dormir), bichos de
pelúcia e outros brinquedos que possam dificultar a respiração do
bebê.
• A temperatura do quarto deve ser confortável para um adulto
vestindo roupas leves. O bebê não deve parecer quente ao ser
tocado.

A Convenção sobre os Direitos da Criança, com 54 artigos, foi
assinada pelo nosso governo e define o compromisso do país e das
famílias em relação à proteção da criança contra as ameaças à sua
vida e à saude, além de prever medidas para a sua segurança, acesso
à educação de qualidade e garantia a todos os direitos de cidadania,
com prioridade absoluta.
A infância é um presente sagrado, que deve ser protegido por
todas as religiões do mundo! Envie fotos e relatos deste dia para a
coordenação nacional, junto com as FABS!

Clóvis Boufleur
Gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança
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Trocando Ideias

Dia da Criança
Neste
mês,
em
que
comemoramos o Dia da Criança,
vou falar de um assunto baseado
num texto que li chamado A Cidade
(Re) criada pela Infância, escrito por Nayana
Brettas Nascimento.
Começo com uma pergunta: quando o poder
público com seus engenheiros, arquitetos,
planejadores de cidades, políticos planejam
reformar ou projetar o espaço de uma
comunidade, de uma cidade, levam em conta as
aspirações das pessoas que moram ou vão
morar lá? Raras vezes fazem isso, não é? Mas e as
crianças? Alguém pergunta que sugestões elas
têm sobre o espaço onde moram ou vão morar?
Eu ainda não soube disso na minha cidade, nem
nas em que eu vou trabalhar. E as escolas e os
parques infantis? Estes são espaços na cidade
que são pensados a partir da imaginação e das
ideias dos adultos, sem levar em conta as ideias
daqueles que mais utilizam tais espaços – as
crianças. Apesar de se dizer “lugar de criança é
na escola”, em raríssimas escolas perguntam às
crianças que sugestões teriam para torná-las
mais ao gosto delas.
Nas comunidades da Pastoral da Criança que
visito, ainda vejo que a maioria das crianças vai
para creche, pré-escola ou escola a pé, o que dá a
elas a oportunidade de ter um contato mais
direto com a cidade, podendo parar, voltar atrás,
ver e rever alguma coisa que desperta sua

atenção ou que o adulto lhe mostra. Assim
observam, descobrem, identificam os espaços e
equipamentos da rua, das calçadas.
Infelizmente, em muitos locais, esse “passeio”
diário se torna perigoso devido à violência
urbana. Quando a criança se locomove em
ônibus, vans, trens ou carros olha a cidade de
forma diferente, passando velozmente diante
dos seus olhos, vê pessoas desconhecidas que
entram e saem das conduções sem um contato
mais direto com o lugar onde moram.
Crianças precisam andar pela sua
comunidade,
encontrar
pessoas
e
principalmente encontrar e brincar com outras
crianças nos parques infantis e nas praças,
quando esses espaços existem nas
comunidades e o ambiente está em paz. Que
pena ter que ressaltar esse aspecto da paz. Mas
o que elas teriam a dizer sobre esses locais?
Como gostariam que eles fossem? Como
gostariam que fossem as ruas e calçadas de sua
cidade?
Precisamos pensar que a relação das crianças
com a cidade permite que adquiram
conhecimentos urbanos e sociais. Estar e viver a
cidade e seus acontecimentos diários é aprender
e apreender seus códigos e signos, é realizar
descobertas, é conhecer sobre as relações sociais
construídas entre as pessoas, é aprender a se
locomover pelo espaço, é conhecer a
comunidade, a cidade em que mora.

Ter as crianças circulando e ocupando os
espaços das comunidades contribui para o
resgate das relações entre as pessoas. Criança
fala, conversa, pergunta, mesmo quando não
conhece a pessoa. Essa confiança gratuita no
outro faz apressados pararem, bocas
conversarem e olhares se cruzarem, e faz
sorrisos aparecerem em faces sérias e sisudas.
Para compreender a importância da
presença das crianças na cidade é preciso ver a
cidade como um espaço educador com
possibilidades de aprendizagens formais e
informais. Todo e qualquer lugar, espaço ou
elemento urbano é potencialmente cultural, tem
uma história, é educativo. Uma esquina, uma
rua, uma praça pode possibilitar aprendizagens
tão ricas quanto museus, livros e conhecimentos
adquiridos na escola.
E que tal nesse mês de outubro, nos
encontros com nossas crianças, pedirmos que
falem, desenhem, escrevam sobre como
gostariam que fossem sua comunidade, sua
cidade? E depois pensar maneiras de usar essas
opiniões junto aos adultos para tornar os
espaços públicos acolhedores, educadores, mais
humanos, amigos das crianças.

Márcia Mamede
Assistente Técnica da Pastoral da Criança.

Programa Viva a Vida
Olá, amigos:
Na rádio da sua cidade toca ou parou de tocar o Programa de rádio
Viva a Vida?
Verifique e entre em contato com o(a) Coordenador(a) de Setor. Todos
os Setores recebem periodicamente a folha para o recadastro do
rádio. Contudo, muitos Setores não retornam esse recadastramento.
Sem o recadastramento as emissoras de rádio deixam de receber o
Programa Viva a Vida. Para evitar problemas, assim que o Setor receber

a folha para recadastramento, responda e devolva à Coordenação
Nacional da Pastoral da Criança. Atenção: Se você, que recebe o Viva a
Vida mensalmente mudou de endereço, pedimos a gentileza de
comunicar o quanto antes à Coordenação Nacional. Muitos CDs
voltam devido ao endereço incorreto. Agradecemos a colaboração.
Informações com Luara (Setor Rádio)
0xx41-2105-0256 ou luara@pastoraldacrianca.org.br
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Reflexão

Hanseníase: A Missão de Jesus continua hoje
Na Bíblia, com a palavra “ lepra” (tradução da palavra grega “lepros”, que
por sua vez é tradução do hebraico “tsara'at”) são nomeadas diversas
doenças da pele, de carater mais ou menos grave; entre elas pode figurar,
pelo menos em alguns casos, aquela que hoje, no Brasil, se chama
hanseníase.
Embora já existisse, trezentos anos antes de Cristo, e durante o Novo
Testamento a palavra “elefantíase”(elephantiansis) que se referia, com
razoável certeza à hanseníase de hoje, esse termo não aparece no Novo
Testamento e sim a palavra “lepra” que é a tradução de “tsara'at” do Antigo
Testamento.
Com relação à hanseníase, desde 2006, a Pastoral da Criança está
somando esforços com toda a sociedade no sentido de informar e superar
o preconceito e o estigma ainda existentes e que dificultam a identificação
e o tratamento desta doença.
Hoje, após a descoberta do bacilo por Hansen (1873) e dos remédios
(poliquimeoterapia), a doença é conhecida e tem cura. Quanto mais cedo
for tratada, mais facilmente acontece a cura, sem as sequelas que podem
surgir quando o tratamento é tardio ou quando a doença não é tratada.
O Brasil vem mantendo uma média anual de 47 mil casos novos nos
últimos anos, sendo a hanseníase mais presente nas regiões Norte,
Nordeste e Centro Oeste.
O que todos devem saber e informar:
• Que a hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria
chamada “bacilo de Hansen”, que ataca a pele e os nervos superficiais
do corpo.
• Que a hanseníase se mostra através de sinais:
a) manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em
qualquer parte do corpo, com diminuição ou desaparecimento da
sensibilidade.
b) ou na forma “neural pura” quando atinge só os nervos
superficiais que podem ficar engrossados e provocar a diminuição da
força dos músculos das mãos, pés e face.
• Que a hanseníase se transmite da pessoa doente com maior carga de
bacilos (multibacilar) ainda sem ser tratada, para outra pessoa, através
das vias respiratórias (por secreções nasais, tosses, espirros e fala). A
maioria das pessoas são imunes (não desenvolvem a doença), mas não
se sabe previamente quem o é.
• Que a hanseníase tratada tardiamente deixa de prevenir sequelas,
como perda da força física , incapacidades ou deformidades.
• Que a hanseníase não é transmitida quando o doente inicia o
tratamento.
• Que a medicação é gratuita e está disponível nas unidades de saúde.

• Que havendo alguma suspeita a partir dos sinais da doença, se procure
logo a Unidade de Saúde.
• Que o tratamento deve ser feito de modo completo, sem interrupção.
Conhecendo a doença e tratando como se deve, poderemos, com o
tempo, superá-la e evitar tanto sofrimento às pessoas.
É só com a participação ativa das diversas instâncias da sociedade que
se poderá eliminar mais facilmente a hanseníase.
À luz do evangelho de Lucas 17,11-19 que relata a cura dos dez leprosos,
vamos aprofundar o sentido de cura.
O evangelista Lucas, em sua preocupação com todos os
marginalizados, nos apresenta um milagre em que os doentes se
transformam em sinal das pessoas que recebem a graça salvadora de Deus
que as transforma.
Para compreender o valor deste sinal, é preciso prestar atenção em
alguns pontos:
O ponto de partida é a súplica: “Jesus Mestre, tende piedade de nós!” O
gesto deles resume o grito de todos os homens que se sentem necessitados
e batem à porta do Salvador em busca de socorro.
O milagre tem um duplo efeito: para os nove, o resultado foi que
voltaram a ser o que já eram; reentrar na vida humana e religiosa do povo
de Israel, o que não era pouco. Eles observam a lei, obedecem à palavra de
Jesus, porque é cumprimento da lei, mas se julgam curados porque
observantes; consideram-se merecedores.
Para o evangelista, porém, do encontro com Jesus espera-se uma
mudança radical, como aconteceu com o samaritano.
O Samaritano volta, “louvando a Deus em alta voz”. O milagre lhe abriu
os olhos para o sentido da missão e da pessoa de Jesus. Ele retorna para
Jesus e agradece pelo dom recebido. Não saberia mais aonde ir. Encontrou
em Jesus “o seu lugar” e se coloca ao seu serviço.
Nem sempre é fácil descobrir Jesus como o verdadeiro dom de Deus
para nós e aceitá-lo totalmente, sendo agradecidos. Para o samaritano, o
que começou como uma cura física, torna-se a salvação definitiva. Esta é a
mensagem de Lucas para cada um e para todos!
A ordem de Jesus “Purifiquem os leprosos” poderia ser entendida assim
hoje: “Busquem aqueles que por sua condição particular de doença, foram
marginalizados e que sofreram por causa de atitudes da sociedade.
Cristãos, seguindo Jesus, continuem “tocando” os que são acometidos
pela hanseníase, levando-lhes simpatia, informação, apoio e cura,
consuzindo-os na conquista da saúde e a participar ativamente de sua
comunidade de fé!”
Padre Ademar Rover
Assessor da Pastoral da Criança
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Nutrição

Receita

Aleitamento materno

Feijoada Verde

Dar de mamar é um ato de amor e de
responsabilidade da mãe para com o filho. É
um gesto de doação que proporciona
inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê.
O leite materno é um alimento completo.
Contém todos os nutrientes que o bebê
precisa para crescer e se desenvolver, todos
em quantidades apropriadas para seu
organismo. Possui os chamados anticorpos,
que defendem o organismo do bebê contra
doenças
como
diarréia,
infecções,
pneumonias. O leite do peito também ajuda
na prevenção das cáries. Além disso, já vem
pronto, na temperatura certa e não precisa ser
comprado. Bebês que mamam no peito
sentem-se mais queridos e seguros.
Para a mãe, amamentar aumenta a sua
segurança e proporciona mais carinho e amor
para o bebê. Ela se recupera mais
rapidamente do parto, diminui os
sangramentos e faz o útero voltar mais rápido
ao tamanho normal. Amamentar também
ajuda a diminuir os riscos da mãe desenvolver
câncer de mama e de ovários. É econômico e
prático, evita gastos com leite, mamadeiras.
Está sempre pronto e na temperatura ideal.
É importante dizer que não existe leite
fraco. Todas as mulheres produzem leite
muito nutritivo e adequado para a saúde de
seus bebês. Muitas mães pensam que seu leite
é fraco porque é mais claro, transparente. É
importante que as mães saibam que o leite
dos primeiros dias do nascimento é o
colostro, que pode ser mais claro e mais ralo.
É normal ele ter essa coloração e com o tempo
vai adquirindo a coloração mais branca. É
importante que o recém-nascido mame o
colostro, porque ele contém tudo o que o bebê
necessita nos primeiros dias de vida e o
defende de muitas doenças. Outro motivo que
faz com que as mães pensem que seu leite é
fraco é o bebê chorar muito e querer mamar a
toda hora. Primeiro, é importante ver o
motivo do choro do bebê. Ele pode chorar

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

2 xícaras de chá de feijão
5 dentes de alho
1 cebola pequena
óleo
quiabo
repolho
couve
cheiro verde

Modo de Preparo
porque está com a fralda molhada, porque
está com frio ou com calor, porque está
sentindo cólica ou porque quer ficar no colo.
Mas caso ele esteja chorando de fome e isso
seja com muita frequência, talvez ele não
esteja mamando a quantidade necessária de
leite em cada mamada ou esteja mamando
errado. O ideal é que o bebê faça a chamada
boa pega, que abocanha todo o mamilo e
esvazie toda a mama antes de passar para a
outra. O leite do final da mamada é mais rico
em gordura e a gordura alimenta mais o bebê,
deixando-o mais tempo saciado e com menos
fome.
O bebê deve mamar só o leite do peito até
o sexto mês de vida. Não é preciso dar água ou
chás. O organismo do bebê não está
preparado para receber outro tipo de
alimento que não seja o leite materno. Depois
do sexto mês o bebê já pode comer papas de
frutas e sopas, de acordo com a orientação do
médico. A mãe deve continuar a dar o leite do
peito até os dois anos ou mais.
Líder, converse com as mamães sobre o
aleitamento materno. Muitas podem ter
dúvidas sobre como dar de mamar. Oriente
que procurem o posto de saúde para ter mais
informações sobre a amamentação.
Caroline Dalabona
Nutricionista da Pastoral da Criança

Lavar bem o feijão. Refogar o alho e cebola na
panela de pressão. Acrescentar o feijão, a água e
deixar cozinhar. Picar o quiabo, a couve, o
cheiro verde e o repolho. Depois que o feijão
estiver cozido, acrescentar os vegetais e deixar
no fogo por mais 10 minutos. Retirar a panela
do fogo e acrescentar o cheiro verde. Servir
quente. Podem ser utilizados outros vegetais
como espinafre, couve-flor, ramas de beterraba,
de cenoura, folhas e talos.

Nota
O feijão é um alimento muito rico
em nutrientes que nós precisamos no
dia-a-dia. Seus principais nutrientes são
as proteínas, o ferro e as fibras. Existem
vários tipos de feijão, sendo que os
mais comuns no Brasil são: carioquinha,
preto, de corda, jalo, branco, rosado,
fradinho, rajado e bolinha. O feijão
normalmente é consumido junto com
o arroz e juntos eles se tornam ainda
mais nutritivos. O ideal é consumir
todos os dias ou no mínimo 4 vezes por
semana. Aproveitem a receita da
feijoada verde para consumir feijão de
uma forma diferente e gostosa.
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Saúde

Carta de Direitos e Deveres em Saúde 2009
Recentemente foi publicada uma nova Carta dos Usuário da Saúde, no
formato de Portaria (PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009). Os
sete principios receberam a aprovação do Conselho Nacional de Saúde em
junho de 2009. Eles descrevem os direitos e deveres escritos na Constituição
e nas leis da saúde. Cada item abaixo contem textos explicativos na Portaria
para a sua aplicação:
1. Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e
organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento
e recuperação da saúde.

4. Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação
com os serviços de saúde
5. Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e
recuperação sejam adequados e sem interrupção.
6. Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos
diversos mecanismos de Participação.
7. Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de
saúde e de exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores.

2. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para
resolver o seu problema de saúde.

Disponível no endereço da internet www.rebidia.org.br
3. Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor,
realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e
acessível a todos.

Clóvis Boufleur
Gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança

Programa Viva a Vida
O Jornal da Pastoral da Criança informa os temas e as datas de transmissão dos
programas “Viva a Vida” no mês de outubro de 2009. Líder, ouça e divulgue o Programa
“Viva a Vida” em sua comunidade. Converse sobre os temas dos programas com as
mães e famílias acompanhadas.
Programa 939
Programa 940
Programa 941
Programa 942
Programa 943

Desenvolvimento da Criança
Verminoses
Gripe A
Sinais de Risco na Gestação
Problemas Urinários

(de 28/09 a 04/10/2009)
(de 05/10 a 11/10/2009)
(de 12/10 a 18/10/2009)
(de 19/10 a 25/10/2009)
(de 26/10 a 01/11/2009)

Atenção!
No Site da Pastoral da Criança www.pastoraldacrianca.org.br – no item
“Programas de Rádio” você encontra
diversos materiais sonoros (entrevistas,
jingles, spots, músicas) para utilizar no
Programa Viva a Vida Local ou nas reuniões
da comunidade.

*Estes programas radiofônicos foram produzidos com o apoio do Ministério da Saúde.

Parcerias
Para realizar sua missão em todo o Brasil, a Pastoral da Criança
conta com o importante apoio de vários parceiros, entre eles:

Parceiros em Projetos e Programas:

Parceiros Técnicos:

Parceiros Institucionais:

• ANAPAC - Associação Nacional de Amigos da Pastoral da Criança
• Doações espontâneas efetuadas através de faturas de energia elétrica nos
Estados: AL, BA, CE, ES, GO, MS, MT, PA, PR, RJ, SC, SP e TO.

• Governo dos Estados do PR, SP e AL • Nestlé

• UNICEF • Fundação Grupo Esquel
• Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS
• CONASS • CONASSEMS • UFPR - Informática
• USP - Nutrição • SBP • FEBRASGO
• Federação das APAEs.

