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Comunidades

Saiba mais sobre as comemorações
dos 25 anos de Pastoral da Criança no
Setor Criciúma, Santa Catarina.
página 10

Confira a celebração dos 20 anos de Pastoral
da Criança na comunidade Nova Descoberta,
no Setor Natal, Rio Grande do Norte.
página 11

Aprendendo Mais

Acompanhando as Gestantes
A cada mês, os líderes da Pastoral da Criança acompanham milhares
de gestantes em todo Brasil. Além do incentivo ao pré-natal,
o líder orienta as gestantes sobre alimentação saudável, vacinas e direitos.
As gestantes acompanhadas recebem também as cartelas Laços de Amor,
com as principais informações sobre o desenvolvimento do bebê,
as alterações no corpo da mulher e os sinais de risco na gestação.

Saúde
Informações sobre Diabetes Gestacional, na
entrevista com a Dra. Rosângela Réa.
página 12
Reflexão Bíblica
No artigo “O Evangelho e as Crianças”,
Padre Ademar Rover fala sobre o amor de
Jesus pelas crianças.
página 14

Mutirão em Busca das Gestantes
Novembro é o mês do Mutirão em Busca das
Gestantes! Líder, nesses dias em que Você vai sair
em busca de novas gestantes na comunidade, saiba
que estará realizando uma tarefa muito importante.
Bom mutirão!
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Editorial

Palavra do Pastor

Caros amigos, Paz e Bem!
O Jornal da Pastoral da Criança apresenta nesta
edição alguns artigos especiais sobre gestação, já
que novembro é mês de Mutirão em Busca das
Gestantes. Lembramos que o líder da Pastoral da
Criança é um promotor e defensor da vida por
excelência, pois responde cotidianamente sim ao
chamado de Deus para construir o Reino de
fraternidade, dignidade e justiça na comunidade
em que vive. Outro destaque desta edição é a
reflexão proposta por Dom Aldo di Cillo Pagotto,
Arcebispo da Paraíba e Presidente do Conselho
Diretor da Pastoral da Criança, que nos fala sobre a
família. Já a Dra. Zilda recorda como é importante
os líderes da Pastoral da Criança lutarem, também
junto às políticas públicas, para prevenir as mortes
maternas e infantis.
O Jornal da Pastoral da Criança enfoca também
dois outros assuntos que merecem nossa máxima
atenção: o diabetes gestacional e o Dia de Oração
pela Criança, que acontece no dia 20 de novembro.
Não deixe de ler também os trabalhos realizados
pelas comunidades em todo o Brasil. Podemos
aprender muito com a experiência uns dos outros.
Agradeço, sobretudo, por sua vocação pessoal e
comunitária de participação social, na nobre
missão voluntária, especialmente junto aos que
mais sofrem. Um abraço fraterno,
Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança.
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Pastoral da Criança e Família
No mês de agosto a Igreja enfocou o tema
das vocações, valorizando os diferentes
chamados de Deus, nosso Pai Criador. Deus
chama a cada um de nós, a partir das
necessidades espirituais e temporais que estão
ao nosso redor. Lega-nos uma missão que
sempre corresponde à busca de respostas para
as dificuldades pelas quais o povo passa.
A Pastoral da Criança é uma resposta às
carências da população empobrecida. Cada
agente da pastoral é um anjo de luz que
aparece na vida das crianças e de suas mães
que carecem de recursos humanos e materiais.
A vocação de cada um de nós, agentes da
Dom Aldo Di Cillo Pagotto
Pastoral da Criança é salvar vidas. Nossa
Arcebispo da Paraíba
Presidente do Conselho Diretor
vocação é ir ao encontro de quem mais precisa
da Pastoral da Criança
de amor e merece as atenções básicas de saúde
e de educação para seus filhos.
Entendemos a nossa vocação como um
chamado do Pai que também sabe como as crianças e suas famílias estão ameaçadas.
Em muitas situações e lugares, a vida está desvalorizada. Deus nos chama e nos confia
uma missão repleta de responsabilidades e sacrifícios. Nossa tarefa diária é ir ao
encontro, é defender e promover a comunhão de vida na família.
Muitas crianças não conhecem o que seja uma família de verdade. Muitos pais
abandonam suas esposas e seus filhos. Há muitos pais e mães que sobrevivem fazendo
“bicos”, porque nunca conseguiram estudar e conseguir um emprego. Outros se viciam
na bebida, como uma fuga para agüentar tanto sofrimento como a fome, a falta de
uma casa para morar.
Bem dizia João Paulo II que o futuro da humanidade passa pela família! Há mais de
25 anos a Pastoral da Criança valoriza as pessoas incentivando-as a viver
intensamente a vocação da vida familiar. A família está colocada no centro das nossas
atenções e das nossas atividades.
Que cada um de nós consiga
fazer com que as crianças amem
seus pais e por eles sejam amadas, a
partir da família, lugar sagrado,
Igreja doméstica, santuário da vida.
A vocação primeira que Deus nos dá
é o chamado a amar uns aos outros,
na família, onde a gente cresce junto
e onde aprendemos a nos
desenvolver com amor, trabalho e
sacrifício.

“Nossa tarefa diária
é ir ao encontro,
é defender e promover
a comunhão de vida
na família”

Jornal 156:Layout 1 08/10/09 17:32 Page 3

Mensagem

03

novembro/2009

Querido (a) Líder
Querido (a) 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.

É com especial carinho que lhe escrevo essa
carta, esperando que você e todos os seus
estejam bem.
Como você sabe, novembro é o mês em que
mais são lembradas as pessoas que já nos
deixaram, que já morreram. Quantos líderes já
morreram e muitas crianças e gestantes
morrem por causas que poderiam ser
prevenidas nesses 26 anos de Pastoral da
Criança. Eu também já perdi entes muito
queridos da família. Entretanto, todos eles
continuam me ajudando em minha missão. Pela
nossa fé, sabemos que existe essa Comunhão
dos Santos. Como está na sua comunidade a
luta para prevenção da morte materna e da
infantil? É claro que não podemos fazer tudo
sozinhos, precisamos reivindicar serviços de
saúde de boa qualidade para atender
especialmente as crianças e gestantes. É preciso
união de esforços para alcançar esses objetivos.
O bonito na Pastoral da
Criança é que nos dedicamos a
salvar vidas, em melhorar as
condições de vida de milhares de
famílias acompanhadas, levando
orientações importantes e apoio
às gestantes e mães que
necessitam de nossa presença e
solidariedade. E você, líder, é a
pessoa mais importante do país,

pois trabalha com amor, garra e dedicação
multiplicando o saber e a solidariedade entre
aqueles que mais precisam. Você transforma o
país quando educa as famílias para cuidarem
melhor de seus filhos.
Neste mês temos o Mutirão em busca das
Gestantes. O que falta ainda na sua comunidade
para aumentar o número de gestantes
acompanhadas? Reflita esse assunto com outros
líderes e tentem achar maneiras de trazer as
gestantes para a Pastoral da Criança, que tem
tantas maravilhas a ensinar para elas. Como
você sabe, muitas mortes de crianças
acontecem por problemas decorridos do prénatal e do parto. Aconselho que, além de trazer
as gestantes para dentro da Pastoral da Criança,
procure somar esforços com outras pessoas e
instituições de saúde da comunidade e do
município para que as gestantes recebam uma
atenção em saúde de qualidade.
Por hoje termino, enviando a toda sua família
e a todos os que você quer bem as minhas
saudações. Para você, o meu especial e
carinhoso abraço, de quem está sempre ao seu
lado,

Como está na sua
comunidade a luta
para prevenção
da morte materna
e infantil?

Líder, esse mês tem o Mutirão em Busca das Gestantes!
Visitar todas as casas da sua comunidade é a melhor maneira para encontrar as
gestantes que ainda estão sem o acompanhamento da Pastoral da Criança. Junto com
o coordenador e os outros líderes, mapeie sua comunidade para organizar as visitas às
famílias. Uma dica é “desenhar” a comunidade num papel grande, colocando os
pontos de referência e as ruas. Todos podem ajudar a completar o desenho, que pode
ficar pendurado numa parede, ou mesmo no chão. Vendo o desenho da comunidade,
fica mais fácil organizar as visitas e saber quem vai visitar quem e aonde.
Bom trabalho a todos!
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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 3”. 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.

Almenara • Minas Gerais

Comemoração especial
A nossa diocese tem tido uma experiência
muito grande para nossa caminhada,
olhando nossa realidade do Vale do
Jequitinhonha, que requer de nós uma
dedicação maior em prol das nossas famílias,
gestantes e crianças acompanhadas. Aqui,
estamos realizando visitas aos ramos do
nosso Setor, onde visitamos as famílias e os
líderes que ali fazem seu trabalho em prol da
vida. Estamos trabalhando com muita
dedicação e atenção na última campanha
lançada pela Pastoral da Criança “Dormir de
Barriga para cima é mais seguro”. Todas as
áreas tem como, por responsabilidade, estar
passando para frente a campanha.
Reativamos um ramo que estava morto e
fizemos uma cobertura muito boa de
Capacitações em nossa Diocese. Todas as

lideranças estão trabalhando muito para
preparar a festa dos 25 anos da Pastoral da
Criança na nossa Diocese. Agradecemos a
Deus pelas bênçãos que recebemos sempre
de Suas mãos.
Colaboração: Ivone Santos Silva.

Cruzeiro do Sul • Acre

Maringá • Paraná

Prevenção da morte súbita em bebês
A Coordenação Arquidiocesana da Pastoral
da Criança em Maringá concedeu entrevista
no programa “Jeito da Gente”, apresentado por
Cristina Calixto, na TV Maringá, Rede
Bandeirantes de Televisão, sobre a Campanha
“Dormir de barriga para cima é mais seguro!”.
Cristina Calixto tirou muitas de suas dúvidas e
as dúvidas de suas telespectadoras, já que é
um programa de bastante audiência e
direcionado ao público feminino. No final do
programa, a apresentadora foi presenteada
com uma camiseta da campanha “Dormir de
barriga para cima é mais seguro” e elogiou o
trabalho realizado pelas líderes voluntárias da
Pastoral da Criança. Participaram do
programa a médica pediatra Dra. Mariane
Arns, a líder voluntária Vera Lúcia Caldeira
Guastala, a mãe Eliane Bassetto e sua filha
Julia, de apenas dois meses de idade, que
serviu de modelo para incentivar as mães a

Líderes se dedicam ao trabalho na Pastoral da Criança.

Líderes divulgam campanha.

colocar seus filhos para dormir de barriga para
cima. Esteve presente no estúdio também a
coordenadora arquidiocesana, Leila, que está
otimista com a campanha realizada pelas
líderes na região.
Colaboração: Noel Guima
Assessoria de Comunicação Social.

Alimentação
Com muito sucesso foi realizada a capacitação
de Alimentação Saudável e Hortas Caseiras para
os capacitadores deste setor. A alegria foi grande
em aprender receitas novas com alimentos da
região. O que se destacou foi a banana e a
macaxeira. Estes dois alimentos básicos da nossa
terra serviram para confeccionar bolos, farofas,
sucos, doces, frituras, balas, dentre muitas outras
delícias. Os capacitadores estão bem motivados e
já estão repassando esta capacitação nas
comunidades para os líderes. Os gráficos de
comparação de valores nutritivos da Pastoral da
Criança são uma grande ajuda para a
conscientização dos participantes. Queremos
agradecer o nosso Multiplicador e Coordenador
Estadual João Everaldo de Oliveira Bino por todo
esforço e à Coordenação Nacional pela
oportunidade de expandir mais os conhecimentos
sobre a alimentação saudável.
Colaboração: Irmã Inês
Coordenadora do Setor Cruzeiro do Sul - AC
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São Luís de Montes Belos • Goiás

Brinquedos e Brincadeiras
"As praças da cidade estarão cheias de
meninos e meninas a brincar pelas ruas."
(Zc 8,5)
Foi com esse pensamento que iniciamos a
capacitação de Ascensão a Capacitador em
Brinquedos e Brincadeiras, realizado no Setor
de São Luís de Montes Belos, tendo como
multiplicadora Zeni Rosa de Jesus Santos.
O encontro contou com a presença de
capacitadores, que por dois dias deixaram suas
atividades de esposa, mãe, dona de casa e
voltaram a ser crianças, resgatando músicas
como a "formiguinha", histórias a exemplo do
“galo e a raposa” e também brincadeiras, como
"segue o cacique", contidas no livro Brinquedos
e Brincadeiras na Comunidade. Tudo isso alegra
o ambiente e deixa as crianças bastante
motivadas para brincar. Foi interessante trocar
idéias sobre o papel dos brincadores, sobre as
sugestões da Márcia Mamede, que podem
ajudar os brinquedistas quando o número de

crianças for elevado. Dividindo os grupos com
crianças maiores e menores, planejando
brincadeiras diversificadas, podemos trabalhar
com os grupos distintamente, ajudados por
brincadores.
A troca de experiência, fruto das variedades
da riqueza cultural dos participantes,
contribuíram para o enriquecimento do
encontro, acrescido do conhecimento do
Estatuto da Criança e Adolescente,
esclarecendo com mais detalhes o fundamento
Constitucional da nossa missão. Refletimos
também sobre a proposta de Márcia Mamede.
Iluminados pela Palavra de Deus,
Eclesiástico 4,17-19, meditamos a sabedoria que
educa o homem e sentimos a fortaleza de Deus
guiando os nossos passos e dando-nos alegria e
confiança no exercício das atividades, educando
crianças através da brincadeira.
Voltamos cheias de entusiasmo e
fortalecidas e com planejamento encaminhado

Capacitação em Brinquedos e Brincadeiras.

para atuar nas 5 áreas do nosso Setor,
capacitando os brinquedistas para atuarem
melhor e, assim, a Pastoral da Criança poderá
reforçar a sua Missão nas Celebrações da Vida.
Não podemos deixar de agradecer à Pastoral
da Criança pelo incentivo aos líderes,
promovendo capacitação e nos qualificando
para atuar.
Colaboração: Alessandra Pereira Martins
Líder e capacitadora de Brinquedos e Brincadeiras

Teixeira de Freitas • Bahia

Nazaré • Pernambuco

Brinquedos com
material reciclado

Atividades

No mês de setembro de 2009, a Pastoral da Criança esteve reunida
em capacitação para a formação de novos líderes de Comunicação da
Pastoral da Criança. Representantes das paróquias se encontraram no
Centro Diocesano e diversos assuntos foram abordados, como a ação
Brinquedos e Brincadeiras. Decidiu-se, então, organizar oficinas
práticas de confecção de brinquedos, com material reciclado. Madeira,
plástico, papel e outros materiais foram importantes para rechear a
capacitação que durou três dias.
Maria Fanticelli, Coordenadora da Pastoral, afirmou que a
formação de novos líderes facilitará a elaboração dos trabalhos nas
comunidades. “Cada pessoa deve ser um instrumento de
comunicação. Devemos ser sal e luz, como nos ensina o próprio Jesus”,
disse Maria. Muitos brinquedos foram confeccionados com garrafa
plástica, com outros materiais, com a finalidade de mostrar que é
possível fazer uma criança feliz, também com trabalhos manuais.

No dia 13 de maio, dia de Nossa Sra. de Fátima, aconteceu na Diocese
de Nazaré, a Assembléia Eletiva para coordenador(a) do Setor Marta
Marinho de Souza foi indicada pelos coordenadores de ramo e ratificada
pelo Bispo Diocesano, Dom Frei Severino Batista de França, que na
ocasião, enviou para representá-lo o Pe. Aloísio. A Assembléia foi encerrada
com a celebração da Santa Missa em Ação de Graças.
A Diocese de Nazaré tem nova sede da Pastoral da Criança: O Bispo
Diocesano, Dom Frei Sevreino Batista de França, doou para a Pastoral da
Criança uma pequena casa no Centro Pastoral Dom Manoel Lisboa, em
Carpina, que foi reformada e transformada na nova sede da Pastoral da
Criança da Diocese de Nazaré. A reforma da casa foi realizada com a
colaboração de todos os coordenadores paroquiais e do Sr. Bispo Dom
Severino.
Em Vertentes, ramo da Diocese de Nazaré, foi celebrada, pelo Pe. José
Nivaldo, a missa de envio de 16 novos líderes. Todos juntos recomeçando o
trabalho da Pastoral da Criança para levar vida em abundância a todas as
crianças.
Colaboração: Coordenadora do Setor Nazaré - Pernambuco.
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Guaxupé • Minas Gerais

Ideias Criativas

Abrangência

Chá da Amizade
Bom Jesus da Lapa • Bahia : Chá da amizade é uma idéia
sensacional que há tempos vem acontecendo na Paróquia de Serra
Dourada – Bahia, na Diocese Bom Jesus da Lapa. Muitas líderes e
mães acompanhadas pela Pastoral da Criança, nas Rodas de
Conversa, se queixavam que não tinham em suas casas, sobretudo
na cozinha, utensílios úteis que tantas moças hoje em dia ganham
na festa de despedida de solteira.
A líder, Srª. Eliandra de Lima Silva, teve uma brilhante idéia de
fazer o Chá da Amizade, e logo organizou uma lista de nomes e
sorteio. Assim, a sorteada recebe o grupo em sua casa. As
participantes levam os presentes e o lanche para a
confraternização. No dia do Chá organizamos uma Roda de
Conversa com algum assunto de interesse das mães e da
comunidade. Com essa idéia criativa, a Roda de Conversa ficou
mais animada e ninguém falta. Já aconteceu Chá da Amizade com
Roda de Conversa na Comunidade de Morrinhos, Coordenadora
Lourdinéia; na Comunidade de Charco, Coordenadora Joana
Barreto; e na Comunidade de Feirinha, Coordenadora Ivanete Agda.
Parabéns! Abraços a todos os líderes.

A Pastoral da Criança da Área Poços realizou o 1º Dia de
Espiritualidade. O evento aconteceu em Poços de Caldas e contou com
a presença de 103 agentes voluntários, entre eles, líderes, equipe de
apoio, coordenadores de comunidade e coordenadores de ramo. O
Encontro começou com uma palestra sobre Motivação e Auto-estima,
desenvolvido pela psicóloga e também Líder da Pastoral da Criança,
Kátia Jaqueline Móri. A Coordenadora Diocesana também esteve
presente. Flora Serafim realizou uma palestra "A pessoa de Jesus na
Pastoral da Criança" e também passou orientações sobre os trabalhos
da Pastoral da Criança desenvolvidos na Diocese de Guaxupé. O
Coordenador da Área Poços, Pedro Alexandre Neto, realizou um
levantamento da Área e apresentou os dados para todos. A Área Poços
conta com 55 líderes e 84 apoios. Acompanha 507 crianças, 383
famílias e 19 gestantes. A Pastoral da Criança marca presença em 07
Ramos e 12 comunidades. Número de Paróquias que não tem Pastoral
da Criança: 11. Esperamos que em breve possamos também implantar
a Pastoral da Criança nesses Ramos.
O evento foi encerrado com a Santa Missa, celebrada pelo Padre
Ronaldo Melo, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que destacou a
importância do trabalho da Pastoral da Criança em cada comunidade.
Colaboração: Neto - Coordenador da Pastoral da Criança (Área Poços).

Colaboração: Coordenação do Setor.

Vitória • Espírito Santo

Palmas - Francisco Beltrão
Paraná

Ação Comunicação Popular
Dinâmicas, teatros, danças, técnicas de
produção de notícias, momentos culturais e de
espiritualidade cristã despertaram a
criatividade de dez jovens do Setor Vitória,
Espírito Santo, na capacitação Ação
Comunicador Popular, realizada nos dias 19 e 20
de setembro de 2009, em Cariacica.
Os comunicadores terão a missão de
capacitar outras pessoas como forma inicial
para reintegração da juventude nas bases,
considerando a crescente evasão de jovens
nas comunidades e a necessidade de liderança
nos trabalhos paroquiais e na missão da
Pastoral da Criança.
Com criatividade, os participantes saíram da

capacitação com o objetivo de potencializar os
dons artísticos de cada jovem, capacitar outros
e enriquecer os trabalhos nas comunidades,
paróquias, nas Ações Básicas de Saúde e em
campanhas propostas pela Coordenação
Nacional da Pastoral da Criança como a do
“Dormir de Barriga para Cima é mais Seguro”
entre outras.
Emoção, alegria e gratidão a Deus marcaram
o evento com a vivência das dinâmicas, das
produções criativas, dos teatros e danças no
desejo de suscitar nos jovens o amor pela
missão de resgatar e salvar vidas de crianças.
Colaboração: Irmã Núbia Silva.

Alimentação
Saudável
A Pastoral da Criança de Francisco Beltrão
capacitou líderes sobre Alimentação Saudável.
As líderes são das paróquias de Eneas
Marques, Nova Esperança, Verê, Manfrinópolis
Renascença, Salgado Filho, Marmeleiro e Flor
da Serra.
Todas as coordenações estão sendo
capacitadas sobre a “Alimentação Saudável e
Hortas Caseiras”. Estas estarão repassando os
conhecimentos adquiridos às famílias das suas
respectivas paróquias.
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Frederico Westphalen • Rio Grande do Sul

Uruaçu • Goiás

Capacitação

Ação de Graças

Aconteceu na Diocese de Frederico
Westphalen um encontro para capacitadores
e brinquedistas. Foi muito importante esta
capacitação, pois os 15 participantes foram
muito criativos. Fazendo os brinquedos, os
brinquedistas com muita alegria e dedicação,
se encheram de entusiasmo para ir à luta,
cadastrando e visitando nossas gestantes e
crianças de nossos ramos. A missão de
brinquedista é estar sempre animando,
motivando para o trabalho, sempre dando
bom exemplo e fazendo com que nossas
crianças e mães se apaixonem pelas
brincadeiras e oficinas de brinquedos e

No dia 23 de agosto de 2009, a Paróquia
Nossa Senhora da Guia, de Campinorte,
celebrou, com grande alegria, a Missa em Ação
Graças pelos líderes comunitários da Pastoral
da Criança, com a participação de novos
líderes, que estão em capacitação e outros que
estão retornado à Pastoral da Criança,
integrando-se novamente a esta família.
Para realizar a missão da Pastoral da
Criança necessitamos de pessoas que
trabalhem fundamentadas na solidariedade e
na partilha do saber, para a vida plena das
crianças. Por isso, contamos com esses líderes,
que foram apresentados à comunidade. O
pároco, Pe. Antônio Luiz, convidou a
comunidade para fazer, juntamente com o
líderes, a Oração do Líder da Pastoral da
Criança e motivou para que outras pessoas se
tornem líderes. Em seguida, a Coordenadora
de Setor, Marilene Inácio, agradeceu a todos
pela dedicação e apresentou o número de
crianças acompanhadas no ramo. Encerramos
com a oração de envio aos líderes para a
missão.

Participantes da capacitação.

queiram voltar sempre para o Dia da
Celebração da Vida.
Colaboração: Irmã Dolores e Caros
capacitadores e multiplicadores

Janaúba • Minas Gerais

Na estrada de Jesus
A Pastoral da Criança celebrou mais um ano
de vida em nossa comunidade. Momento de
celebrar a sua vida, a sua missão. Toda
caminhada começa com o primeiro passo. São
lideres, pessoas da equipe de apoio, que fizeram
da Pastoral um movimento em prol da vida; que
contribuíram para o crescimento e
fortalecimento da sua mística. Em toda
caminhada há pedras e espinhos, que

representam as dificuldades, mas as alegrias
superam as tristezas, as conquistas superam as
perdas. Alguns líderes saíram, outros vieram.
Assim, a Pastoral da Criança se renova e a missão
se mantém viva! A todos os líderes nossos
parabéns pela vitória de cada dia. Parabéns pela
dedicação e pelo amor a essa história!

Colaboração: Coordenação do Setor.

Colaboração: Emerson Bessa e Emedina Santana.

Porto Alegre - Canoas • Rio Grande do Sul

Novos líderes
Aconteceu no Vicariato Canoas mais uma capacitação para
novos líderes. A capacitação foi no município de Nova Santa Rita.
Foram capacitados 33 líderes. Depois da capacitação aconteceu
um envio muito lindo. Este é um ramo com 11 novas comunidades
agora, pois lá não tinha Pastoral da Criança. Na 1º Celebração da
Vida pesamos 145 crianças. O apoio do pároco local foi de
fundamental importância, pois ele abraçou a Pastoral da Criança
como abraçou a Cristo.

Recado
Lembramos que para as notícias serem publicadas no jornal
precisam 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!
Equipe do Jornal da Pastoral da Criança
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Bauru • São Paulo

Penedo • Alagoas

Alimentação

Homenagem

Aconteceu na cidade de Agudos, São
Paulo, a AGRIFAM - Feira de Agricultura
Familiar. Foram 3 dias, onde as famílias de
pequenos agricultores fizeram contatos,
cursos e apresentaram seus trabalhos à
comunidade. A Pastoral da Criança
participou deste evento com uma barraca de
exposição das ações da Pastoral da Criança,
com a participação ativa dos líderes e
coordenadores da cidade de Agudos, com o
apoio do coordenador de Setor da Diocese.
Falamos sobre alimentação saudável e sobre
a Campanha do bebê dormir de barriga para
cima. Distribuímos “folders” informativos e
também esclarecemos as dúvidas daqueles
que nos procuravam.

A Fundadora da Pastoral da Criança, uma
entidade da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) que existe há 26 anos, a médica
Zilda Arns foi homenageada no último dia 4 de
agosto pelo município de Taquarana, Alagoas. O
prefeito Alay Correia, ao lado de Elza Teófilo,
além de secretários, vereadores e a sociedade em
geral, fizeram uma bonita homenagem na visita
feita por Zilda Arns ao município, que foi
agraciada com a comenda Mérito de Santa Cruz.
A entrega da comenda aconteceu em
solenidade realizada na Casa de Eventos da
paróquia local e contou ainda com a presença
do deputado estadual Marcos Ferreira, do
Padre Jackson Nascimento, entre outros
convidados. Ao chegar ao local da
homenagem, Zilda Arns ficou encantada com
a apresentação da banda Harmonia da Flauta,
composta por crianças atendidas pelo Centro
de Referência da Assistência Social (Cras). A
banda foi fundada há cerca de dois pela
secretária de Ação Social, Elza Teófilo.
Além de receber a comenda, a Dra. Zilda

Colaboração: José Antonio Raposo
Coordenador de Setor.

Arns foi agraciada com uma placa em
reconhecimento ao trabalho que faz na
assistência de crianças e idosos, através das
Pastorais da Criança e da Pessoa Idosa,
entregue pelo prefeito Alay Correia. A entrega
da comenda foi feita pelo vereador Reginaldo
Galdino da Silva que, em seu discurso,
destacou o trabalho dela em várias partes do
Brasil. O presidente da Câmara Municipal,
vereador Marcos Rogério, fez a entrega do
certificado que concedeu a comenda.
Antes de receber a comenda, a Dra. Zilda
Arns fez um pronunciamento enfocando o
trabalho que tem sido desenvolvido pela
Pastoral da Criança. Ela definiu o trabalho
como uma missão, onde o maior
mandamento é o amor. Foi seguindo os
ensinamentos bíblicos, que milhares de vidas
foram salvas. Em Alagoas, Zilda Arns destacou
os projetos feitos no Estado. “São muito bons e
têm salvo muitas vidas, como em todas as
partes, reduzem a mortalidade infantil”,
finalizou.

São Paulo - Ipiranga • São Paulo

Alimentação saudável
A Pastoral da Criança da Região Episcopal
Ipiranga, realizou no dia 15 de agosto, uma
oficina de Alimentação Saudável, na Paróquia
São João Batista (Vl. Guarani), visto que a nossa
realidade atual é a obesidade infantil e a anemia.
O Objetivo foi trabalhar Noções Básicas de
Alimentação e Nutrição, Manutenção de
Alimentos, Higiene e Comportamento Pessoal,
visando preparar a Liderança através da partilha
de conhecimento sobre Alimentação
Enriquecida, para que então venham a
sensibilizar as mães acompanhadas pela
Pastoral da Criança.
Destacamos a importância da prática de uma
alimentação saudável, equilibrada, contendo

vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas, na
quantidade que nós precisamos, ressaltando a
importante função de cada um deles em nosso
corpo. A conscientização de que não existe um
alimento super poderoso, existem combinações
de alimentos em que um completa o outro.
Preparamos receitas muito saborosas e
principalmente nutritivas, utilizando inclusive
partes, como os talos, cascas, folhas e
sementes onde muitas vezes está a maior
concentração de nutrientes e quase sempre
são descartadas.
Colaboração: Cecília Yumi Valverde
Pastoral da Criança / Região Episcopal Ipiranga.
Capacitação em Alimentação Saudável.
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Toledo • Paraná

Floresta • Pernambuco

Dia de Ação de Graças

Novo impulso

Foi realizado no Setor Toledo, um Dia de
Ação de Graças para agradecer o trabalho de
cada voluntário, o qual reuniu líderes de duas
áreas. O evento começou com a celebração da
Santa Missa. Em seguida, teve uma palestra de
motivação sobre o trabalho do voluntário. O
encontro prosseguiu com um almoço para
todas as pessoas presentes e à tarde teve
apresentações culturais. Cada paróquia fez a
apresentação das ações básicas da Pastoral da
Criança. Cada qual tinha um tema como: visita
domiciliar, celebração da vida e reunião de
reflexão e avaliação. Foi muito boa a troca de
experiência entre as paróquias.

A Pastoral da Criança da Diocese de
Floresta está de cara nova. Ao assumir a
Coordenação do Setor, Alysson Possidonio,
juntamente com sua equipe, reiniciou a
Pastoral da Criança em 04 Ramos, realizou no
primeiro semestre de 2009 visita aos 19 Ramos
que correspondem a esta Diocese,
capacitações para Capacitadores do Novo
Guia, Alimentação e Hortas Caseiras,
Articuladores do Conselho de Saúde,
Brinquedos e Brincadeiras e capacitou todos
os seus Coordenadores em Missão e Gestão.
Diante de todo esse trabalho, hoje,
podemos ver que a Pastoral da Criança desta
diocese está crescendo novamente: líderes que
tinham desistido estão reassumindo seu
trabalho; comunidades mortas estão sendo
reativadas; famílias interessadas pela
Celebração da Vida; grupos de gestantes se
organizando; novas comunidades sendo
cadastradas; e muitas famílias, gestantes e
crianças sendo cadastradas e acompanhadas.

Colaboração: Maria Bartmanovicz

E o que é bonito é que nosso Coordenador
sabe que tudo não foi feito por uma só pessoa
e nos diz: “Agradeço todos os dias a Deus pelo
trabalho realizado em conjunto por todos os
voluntários que lutam e defendem a vida das
crianças em suas Paróquias, aos
Coordenadores de Ramos, aos Padres, Irmãs,
Leigos e multiplicadores da Pastoral da
Criança que apóiam e ajudam na formação de
nossos líderes, ao nosso Coordenador
Estadual, Agenaldo Lessa, que nos incentiva e
nos fortalece na missão. Agradecemos
também ao nosso Pastor, Dom Adriano, que
mantém acesa a luz do evangelho e aos nossos
queridos Líderes que são a força de nossa tão
querida Pastoral. Esse crescimento em nossa
Diocese devemos a eles, pois estão lá nas
comunidades defendendo e promovendo a
vida de crianças e famílias para que todos
tenham vida e a tenham em abundância”.
Colaboração: José Edilson Francelino de Oliveira.

Pesagem das crianças.

Duque de Caxias • Rio de Janeiro

Caçador • Santa Catarina

Aniversário

Atividades

Em junho de 2009, a Pastoral da Criança
do Ramo Nossa Senhora das Graças, de
Agostinho Porto, em São João de Meriti
celebrou seu oitavo aniversário com a Santa
Missa com todos os seus líderes e apoios
presentes. O Padre Renato, que sempre nos
apóia, celebrou esse Encontro de fé e vida
onde estiveram presentes também as
famílias acompanhadas. Que Jesus continue
abençoando nossa Pastoral da Criança.

Canoinhas – Aqui, em nossas comunidades,
além dos trabalhos com as ações básicas da
Pastoral da Criança, fazemos um trabalho
especial de acompanhamento às gestantes e
um curso de culinária, que trouxe para nossa
comunidade
grande
entusiasmo.
Agradecemos à Pastoral da Criança que nos faz
sentir que a vida vale a pena quando nos
importamos com o próximo.
Colaboração: Marli Ferreira dos Santos.

Colaboração: Maria Luiza.

Líderes participam de Celebração Eucarística

nseníase.
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Criciúma • Santa Catarina

Santo Amaro • São Paulo

25 anos

Campanha

A Pastoral da Criança da Diocese de
Criciúma está em festa, pois iniciou em abril de
2009 o seu ano jubilar, completando em abril de
2010, 25 Anos a Serviço da Vida e da Esperança.
Um Banner alusivo ao Jubileu percorre todas as
paróquias da diocese, acompanhado da
imagem da bem-aventurada Maria Teresa de
Jesus Gerhardinger, que desde 1987, foi
escolhida pelas lideranças para ser a Padroeira
da Pastoral da Criança da Diocese de Criciúma.
Cada Paróquia tem uma semana para ficar com
o banner e a imagem, celebrando e rezando pela
Pastoral da Criança da Diocese, rogando a Deus
por mais apóstolos para a messe. Também estão
sendo realizados retiros em nível de comarca
(área), onde todas as lideranças são convidadas
a participar, vindas das 5 comarcas. Para este
retiro recebemos de doadores da Alemanha um
Novo Testamento para cada participante, como
gratificação pelo empenho na missão. Além

disso, cada paróquia está escrevendo a sua
história para juntos publicarmos um livreto dos
25 Anos a Serviço da Vida e da Esperança, que
será lançado no Encontrão de abril de 2010. Um
agradecimento especial a cada liderança, que se
empenhou ao longo destes 25 anos, bem como
aos membros da Associação de Amigos da
Pastoral da Criança, presença forte e animadora
ao longo da caminhada, que muito se esforça
para conseguir realizar os nossos sonhos.
Considerando o grande empenho da
Coordenação Diocesana e o esforço das
coordenações comarcais, paroquiais e
comunitárias, nosso ano jubilar está sendo um
ano abençoado. Deus é quem conduz nossos
passos. Sua luz nos ilumina no caminho a
percorrer; sua presença nos garante a partilha
dos frutos, e a fecundidade da boa semente
servirá de estímulo para que todas as crianças
tenham vida em abundância.

As
líderes
da
Paróquia
Cristo
Ressuscitado, Grajaú, Sao Paulo, realizaram
uma Celebração da Vida com um Roda de
Conversa especial, tendo como temas:
¨Dormir de barriga para cima é mais seguro¨
e sobre os perigos da nova gripe ¨Influenza A
H1N1¨. As mães aproveitaram e tiraram
algumas dúvidas sobre os dois temas.

Famílias participam de Roda de Conversa.

Jequié • Bahia

Inovação e Formação Contínua
Na tentativa de aproximarem cada vez mais, os
coordenadores paroquiais e comunitários de
líderes e equipe de formação e da coordenação
diocesana, a Irmã Luiza, numa decisão inovadora
e empreendedora, resolveu modificar os
encontros diocesanos da Pastoral da Criança em
Jequié. A cada mês, os coordenadores de ramo se
reuniam na diocese para estudar conteúdos
relativos ao andamento da Pastoral, verificar quais
ações precisavam ser feitas, fortalecer sua mística,
entre outros. A proposta feita pela coordenadora,
Ir. Luiza, e aceita pela equipe diocesana e
coordenadores paroquiais foi a seguinte:
• A equipe diocesana realizará os encontros
mensais nas cinco respectivas áreas em que a
diocese é organizada, fazendo rodízio entre as
cidades que compõem a área. Sendo assim, a
cada fim de semana dois encontros
diocesanos são realizados;

• Um mês se estudará com os coordenadores
comunitários e paroquiais, conteúdos
contidos em um módulo produzido pela
diocese para coordenadores comunitários e o
novo manual de coordenador de ramo;
• No mês seguinte, o público-alvo passará a ser
os capacitadores do guia e dos brinquedistas,
articuladores de saúde, comunicadores e
coordenadores de ramo;
• Os multiplicadores diocesanos irão dedicar-se
a verificar quais assuntos referentes à missão
de seu grupo estão precisando ser revisados,
bem como quais dificuldades estão afetando a
produtividade e qualidade do trabalho de
salvar vidas;
• O último fim de semana será destinado à visita
diocesana nas paróquias.

Após um semestre de experiência, verificou-se
que os líderes, coordenadores, equipe de
formação estão mais animados e fortalecidos na
sua missão. Eles também estão bem mais
preocupados em fazer com que a Pastoral da
Criança avance para águas mais profundas, uma
vez que vêem de perto a realidade de sua
paróquia. A cada encontro, independente do
público a que se destina, metas são propostas e
através do cumprimento delas, percebe-se o
interesse e compromisso de todos que fazem com
que a Pastoral da Criança seja esse memorial vivo
e permanente do amor de Deus, junto às crianças
e aos mais necessitados.

Colaboração: Nayane Gonçalves
Assessora de Imprensa da Pastoral daCriança
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Porto Alegre – Guaíba • Rio Grande do Sul

Montes Claros • Minas Gerais

Nova comunidade

Visita da Dra. Zilda

A Pastoral da Criança da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, na cidade de Guaíba, está
de parabéns e comemora a presença da
Pastoral da Criança na comunidade Ezequiel,
com cinco novas líderes capacitadas. Nosso
agradecimento ao Padre Silvio Guterres
Dutra que está sempre junto, apoiando e
incentivando.

A fundadora e coordenadora internacional
da Pastoral da Criança Dra. Zilda Arns
Neumann visitou Montes Claros nos dias 16, 17
e 18 de setembro de 2009. Além de motivar e
animar a caminhada da Pastoral da Criança no
município, Dra. Zilda também se encontrou
com o Arcebispo Metropolitano de Montes
Claros, Dom José Alberto Moura, com padres
da região e com o atual prefeito da cidade, Luiz
Tadeu Leite.
Na Arquidiocese de Montes Claros, a
Pastoral da Criança acompanha mais de 20 mil
crianças, 16 mil famílias e mil gestantes. São
quase três mil voluntários dedicados a essa
ação sócio-pastoral.

Novo Ramo
Com alegria e muita esperança damos as
boas vindas ao novo Ramo – Paróquia Santa
Rita, em que está iniciando a Pastoral da
Criança. Os novos líderes e a coordenadora
com muito entusiasmo e fé estão bastante
firmes nesta caminhada missionária para
que nossas crianças e suas famílias tenham
um bom acompanhamento. O nosso
agradecimento ao Padre Bonifácio Zimmer

Novos líderes para a comunidade.

pelo apoio, motivação e pelo bonito envio dos
novos líderes. Agradecemos a capacitadora
Neiva e a Grinalda que ajudaram e todos os
que contribuíram para que a Pastoral da
Criança aconteça com muito amor cristão.
Colaboração: Catarina Pinzon
Coordenadora de Setor.

Atenção

Natal • Rio Grande do Norte

Profecia e partilha
Comunidade Nova Descoberta, em Natal,
celebra 20 anos da Pastoral da Criança.
Profética nos gestos de solidariedade e partilha!
Geradora de vida. Cuida da saúde das crianças.
Enfrenta dificuldades, mas perseverante!
Árvore com muitos frutos! É a Pastoral da
Criança presente na comunidade Nova
Descoberta! Celebra 20 anos! Única a atingir a
maturidade entre tantas outras na Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus, em Natal. Trilha o
caminho com convicção! Tem dado sua
contribuição nos conselhos comunitários. Luta
por políticas públicas. É a vida que precisa ser
preservada e cuidada! Afirma o missionário
redentorista, Pe. Evaldo Brito. Apoio e incentivo!
Duas Marias da Conceição! Líderes
fundadoras! A Baracho e a Barbosa. Era
setembro de 1989. Êxodo rural crescia. Filhos
de operários nasciam. Assolava a desnutrição

de crianças. As líderes baluartes fincam em
Nova Descoberta a Pastoral da Criança.
“Nascemos naquela época para salvar bebês da
desnutrição. O quadro era assustador! Foi
preciso coragem para assumir essa pastoral”,
comenta Baracho. No auge dos seus 20 anos a
Pastoral da Criança é viva e animada! Tem
Conselheiros de Saúde, comunicadores
populares, articuladores nas Pastorais sociais,
animadores nas celebrações. Líderes que
aprofundam a Palavra de Deus na Escola do
CEBI. É integrada e viva! Até grupo de capoeira
tem para acompanhar crianças depois dos 6
anos de idade. Maria Pinto é a líder que
acompanha a arte-luta e dança da garotada. O
instrutor é o agente de saúde e apoio Eugênio
Pachelly dos Santos. O projeto é crescer!
Colaboração: Ir. Núbia Maria da Silva

Oração pela Criança
A Rede Global de Religiões pelas
Crianças – GNRC propõe um dia no ano
de oração e ação pela criança. A data é
20 de novembro, aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança,
proclamada pela Organização das
Nações Unidas em 1989.
Nas comunidades do Brasil,
propomos que as iniciativas aconteçam
na semana de 15 a 22 de novembro de
2009.
Líder, nessa semana reze com a
comunidade, as famílias e pessoas de
outras religiões a oração publicada no
jornal de Outubro de 2009, seguida de
um minuto de silêncio para refletir!

Jornal 156:Layout 1 08/10/09 17:33 Page 12

12

novembro/2009

Aprendendo Mais

Saúde

Diabetes Gestacional
O que é o diabetes?
O diabetes é caracterizado pelo aumento da glicose (açúcar) no sangue
e tem diferentes causas.

E que riscos pode trazer para o bebê?
Queda no nível de açúcar e cálcio no sangue, icterícia (amarelão) no
recém-nascido e alterações respiratórias.

Quem está em risco de ser diabético?
Todos nós! Todas as pessoas com mais de 45 anos devem fazer exame
de sangue para saber se não têm diabetes. Este risco ainda aumenta se
existirem casos de diabetes na família ou se a pessoa for obesa.

Como se descobre que a gestante tem diabetes?
Através do teste com xarope doce e a medida da glicemia (teste oral de
tolerância à glicose).

Quais são os sintomas típicos do diabetes?
Urinar muito, tomar muita água ou emagrecer, mesmo comendo
muito. Mas não espere os sintomas, porque muitos pacientes com diabetes
não apresentam qualquer sintoma.
Como se diagnostica o diabetes?
Através da dosagem da glicose no sangue, ou seja, pelo exame de
glicemia. Também pode ser necessário um teste no qual o paciente toma
um xarope doce e repete o exame de sangue 2 horas após.
Que tipos de diabetes existem?
São três tipos principais:
1) o diabetes tipo 1: de início mais frequente na infância e adolescência
e com necessidade de insulina desde o primeiro ano de doença;
2) o diabetes tipo 2: de início geralmente após os 35 anos e que pode ser
tratado com comprimidos orais, pelo menos por 1 ano após o
diagnóstico;
3) o diabetes gestacional: quando o diabetes é diagnosticado durante a
gestação. Este tipo de diabetes pode desaparecer após o parto ou ser
então classificado como tipo 1 ou tipo 2.
Mas cuidado: muitas pessoas ainda acham que o diabetes tipo 1 não
aparece em adultos e que o diabetes tipo 2 só aparece em idosos.

Como é o tratamento do diabetes gestacional?
O tratamento aceito ainda é a dieta e a administração de insulina,
embora estejam sendo feitos estudos com comprimidos orais.
Qual é a diferença entre uma mulher que já tem diabetes ficar
grávida e uma mulher grávida manifestar o diabetes durante a
gestação?
A mulher que já tem diabetes deve ficar muito atenta à glicemia desde
o início da gestação, os comprimidos devem ser trocados por insulina e a
dose de insulina deve ser ajustada com frequência. Quando a mulher
manifesta o diabetes durante a gravidez, o diagnóstico é realizado entre 24
e 28 semanas da gestação e o tratamento pode ser realizado apenas com a
dieta.
O diabetes gestacional tem cura ou a mulher fica com o diabetes
para o resto da vida?
Freqüentemente o diabetes desaparece após o final da gestação, mas
tem 50% (metade) da chance de voltar em 10 anos. Por isso, é muito
importante fazer um acompanhamento pré-natal de qualidade.
O bebê que nasce de mãe com diabetes será uma criança, uma
pessoa com diabetes no futuro?
O bebê de mãe diabética apresenta uma maior tendência para
apresentar diabetes no futuro, especialmente após os 35 anos. Por isso,
deve levar uma vida especialmente saudável.

O que é o diabetes gestacional?
É o diabetes descoberto durante a gestação.
O que causa o diabetes na gestação?
As causas são as mesmas de fora da gestação, porém os hormônios
produzidos pela placenta tendem a aumentar a glicemia.
Que riscos o diabetes pode trazer para a gestante?
Aumento da pressão arterial, bebês muitos grandes, complicações na
hora do parto e até mesmo o óbito fetal.

Rosângela Réa
Professora e Chefe da Unidade de Diabetes
do Serviço de Endocrinologia e Metabologia
do Hospital de Clínicas da UFPR
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Mensagem

Líder, uma missão de amor

Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional
da Pastoral da Criança

Primeiramente, quero parabenizar a todos
vocês, líderes da Pastoral da Criança, pelo
trabalho significativo que realizam na missão de
serem Discípulos - missionários numa Igreja em
constante estado de Missão.
Falar de missão é tocar diretamente no
trabalho de acompanhamento realizado pelos
líderes. O Guia do Líder nos fala na página 16: “O
líder da Pastoral da Criança vai, de casa em casa,
acompanhando gestantes e crianças de famílias
próximas à sua casa. Com isso, ele e milhares de
líderes da Pastoral da Criança estão

continuando o projeto de Jesus aqui na terra: “Eu
vim para que todos tenham vida e a tenham em
abundância” (Jo 10, 10)
Todos
nós
sabemos
que
este
acompanhamento é feito através da Visita
Domiciliar, do Dia da Celebração da Vida e da
Reunião para Reflexão e Avaliação.
Assim, podemos perceber que o que faz com
que uma pessoa seja líder da Pastoral da Criança
é o acompanhamento que ela faz mensalmente
às famílias de sua comunidade. E aqui está a
beleza e a importância de sua missão.
Se pensarmos bem, vamos perceber que o
que fazemos junto às famílias é uma presença de
Deus no meio delas. Quer dizer, o Pai ama estas
famílias com muito carinho, sobretudo porque
muitas delas precisam deste carinho de Deus,
uma vez que vivem em condições difíceis em sua
vida. Qual é o Pai que não se preocupa com os
filhos que mais sofrem?
E o líder da Pastoral da Criança, com o seu
trabalho de acompanhamento junto a estas
famílias, que manifesta para elas que o Pai as
ama. Deus se serve de nós para tornar sensível
este amor pelos seus filhos. Nossa presença nas
famílias diz a elas que Deus as ama e muito
porque estamos trabalhando para que tenham
vida em abundância, que é o que Deus quer para
todos os seus filhos.
Este amor do Pai por todos nós já foi

manifestado quando Ele enviou seu Filho ao
mundo. Jesus também visitou várias famílias
para manifestar-lhes o amor do Pai.
E podemos dizer que nós, líderes da Pastoral
da Criança, fazemos o mesmo trabalho de Jesus.
Antes de sair de nossa residência para as
visitas, poderíamos ler o trecho do Evangelho de
Lucas, capítulo 19 dos versículos 1 a 9, que narra
a visita de Jesus a Zaqueu. Este texto nos ajuda a
lembrar que também nós vamos à casa das
famílias para salvá-las. Disse Jesus: “Hoje a
salvação entrou nesta casa”. (Lc 19, 9) A salvação
acontece, porque procuramos fazer com que
estas famílias tenham vida plena. A salvação se
dá exatamente quando realizamos o objetivo da
vinda de Jesus a este mundo: “Eu vim para que
todos tenham vida e vida em abundância”. (Jo.
10, 10)
E concluímos com a citação do Guia do Líder,
página 17, que encerra o capítulo sobre a missão
do líder da Pastoral da Criança: “E tudo o que
disserdes ou fizerdes, que seja sempre em nome
do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus
Pai”. (Col 3, 17).
Peço a Deus que continue abençoando,
fortalecendo, animando e encantando cada um
de vocês, líderes da Pastoral da Criança, a
“Lançar as redes paras as águas mais profundas”
(Lc. 5,4). Um abraço carinhoso, acompanhado
de minhas orações.

Campanha

Dormir de Barriga para cima é mais seguro
Colocando o bebê para dormir de barriga para cima ele não
pode se afogar com o próprio vômito?
Esse pensamento é uma crença popular incorreta. Ao deitar de lado ou
com a barriga para baixo o bebê respira um ar viciado, ou seja, o ar que ele
próprio expira. Uma criança maior ou um adulto acordaria ou trocaria de
posição para evitar o sufocamento, mas em alguns bebês a parte do
cérebro que controla este reflexo não está desenvolvida. Por isso, ele acaba
morrendo por asfixia. Se uma criança está deitada de barriga para cima e

se afoga, sua tendência, por instinto, é tossir e com isso chamar a atenção
dos pais. No caso da morte súbita, essa reação não acontece e a morte se
dá de forma “silenciosa”.
Dr. Cesar Victora, doutor em Epidemiologia pela London School of
Hygiene and Tropical Medicine e pesquisador da UFPel, é enfático em
responder a quem usa o argumento de que a criança, dormindo de barriga
para cima, pode vomitar e se afogar com o vômito: “é melhor engasgar do
que morrer”.
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Reflexão

Os Evangelhos e as Crianças
Pela experiência, sabemos que as crianças
são necessitadas de tudo; quanto mais novas,
mais dependentes. Além do atendimento das
necessidades básicas, elas precisam de amor,
proteção, cuidado, apoio e dedicação. Hoje,
temos ainda todas as contribuições das
ciências que nos ajudam a compreender e
ajudar melhor as crianças.
Na primeira infância está a base do futuro.
Tanto a falta no atendimento das
necessidades das crianças quanto o exagero
da super-proteção podem comprometer o seu
futuro.
Naturalmente, pela sua condição de
dependência, a criança dá valor aos pais ou
àqueles que fazem de pais, enquanto
oferecem a ela o que ela necessita.
Só aos poucos, quando a criança for
atendida nas suas necessidades, quando se
sentir amada e valorizada ela vai se valorizar
também. “Eu também sou alguém que pode e
tem valor”.
Essa visão positiva de si, se revela no
adulto quando é confiante, tem uma boa
estima de si, tem uma atitude positiva diante
da vida, enfrenta as lutas com coragem.
Se a criança não foi atendida em suas
necessidades, se sofre privações sérias e, pior
ainda, se for maltratada, então pode ter uma
imagem negativa de si e dos outros. No
adulto, essa realidade se mostra quando a
pessoa é negativista, desconfiada, sempre
agressiva, com uma auto-estima “la embaixo”.
Para mudar essa situação, é preciso tomar
consciência de como se está e procurar
mudar suas atitudes, necessitando até da
ajuda e apoio dos outros.
A super-proteção deixa a criança insegura,
dependente e na idade adulta despreparada
para enfrentar as dificuldades e frustrações da
vida.
Os evangelhos recorrem à condição de
necessidade das crianças para dar a todos um
ensinamento muito importante, como

encontramos nestes textos: Mt 18,1-7.19; Mc
9, 33-34 ;Mc 10, 13-16; Lc 9,46-50.
Em Mt 18, 1-5, as crianças são tomadas
como exemplo; entram em cena para
simbolizar a atitude que devem assumir
aqueles que querem pertencer ao Reino de
Deus: tornar-se como crianças. A
característica essencial que se nota nas
crianças é a humildade, a incapacidade diante
da vida, a necessidade que tem dos pais. Tudo
isso deve por em evidência qual é a atitude do
homem diante do Reino, em relação ao qual
todos nos encontramos na idêntica situação
de impossibilidade, incapacidade e pobreza. A
iniciativa nasce de Deus e a sua Graça chega
ao homem quando este se sente necessitado
de Deus.
Em Mt 19, 13-15, as crianças são vistas por
si mesmas e não apenas como símbolo ou
exemplo. A ordem de Jesus “não queirais
impedí-las” seria uma expressão técnica em
relação ao Batismo (Mt 3,14; At 8,36; 10,47). A
frase de Jesus justificaria o batismo que era
concedido às crianças. O batismo é a porta de
entrada no Reino. Deus se dá também aos
mais pequenos e àqueles que se fazem como
eles.
Em Mc 9, 30-36, Jesus quer ensinar aos seus
discípulos que na nova comunidade do reino
de Deus, o primeiro lugar é o do serviço e da
humildade.
Para ilustrar o seu ensinamento, Jesus pega
uma criança nos braços e diz: “Aquele que
receber uma destas crianças por causa do
meu nome, a mim recebe; e aquele que me
recebe, não é a mim que recebe, mas sim
àquele que me enviou”.
Em Mc 10, 13-16, também se acentua que a
qualidade essencial da nova comunidade é a
humildade. Jesus pensa que o Reino de Deus
deve ser recebido e que a iniciativa é divina. A
única atitude adequada para “receber” é
aquela das crianças; o reino de Deus
primeiramente se recebe, depois se entra nele.

Nas primeiras comunidades cristãs se
percebia já um perigo: de essas comunidades
se apresentarem como substitutas de Jesus.
Segundo esse modo de pensar, a
ressurreição teria colocado Jesus numa altura
que não se poderia alcançar. Por isso, deixava
aqui na terra, em seu lugar, responsáveis
humanos que deveriam fazer exatamente
aquilo que Jesus tinha feito.
Marcos se coloca contra esse modo de
pensar. A ressurreição possibilitou que o
próprio Jesus ficasse presente na comunidade
cristã e que o seu lugar não poderia ser
ocupado por ninguém. Somente Ele pode ter
a liberdade de chamar discípulos sem dar
nenhuma explicação.
Os discípulos de Jesus serão crianças, sim,
mas somente diante de Deus; diante dos
homens deverão ser conscientes e
responsáveis e não deverão permitir que
ninguém substitua Jesus. As autoridades da
Igreja têm o seu lugar, mas não como
substitutas de Jesus.
Daqui aprendemos também qual é a
posição cristã quando ensina. Respeita a
liberdade. A exclusividade de Deus sobre a
consciência do homem obriga as pessoas de
fé a não tolerar que ninguém ouse colocar as
mãos sobre a liberdade do ser humano.
Sobre as crianças só se pode exercer uma
autoridade, que é aquela do serviço e da
humildade.
Grandiosa e edificante é a missão do líder
e, ao mesmo tempo, simples e humilde,
conforme a mensagem de Jesus no “espelho”
das crianças!
Que o Espírito Santo, Amor do Pai e do
Filho ilumine e fortifique a todos.

Padre Ademar Rover
Assessor da Pastoral da Criança
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Trocando Ideias

Falando sobre capacitações
Tenho
recebido
dos
coordenadores de estado e setor,
seja por correio eletrônico (e-mail)
ou por telefone, perguntas sobre uma
dificuldade com que eles se deparam não só
nas capacitações de Brinquedos e
Brincadeiras, mas também do Guia do Líder.
A questão é: como fazer quando vão mais
pessoas além do número máximo permitido
por capacitação?

“As regras feitas para
as capacitações na
Pastoral da Criança
levam em conta diversos
aspectos relacionados
ao processo de
ensino/aprendizagem”

Vou responder explicando como e porque
foram pensadas a carga horária e o número de
pessoas por capacitação.
As regras feitas para as capacitações na
Pastoral da Criança levam em conta diversos
aspectos relacionados ao processo de
ensino/aprendizagem.
Os números
colocados para a carga horária mínima e sua
relação com o número de participantes têm
como objetivo proporcionar o tempo
necessário para o estudo e discussão dos
temas da capacitação e atividades práticas
que reforcem a compreensão do que está
sendo estudado. Queremos também garantir
que haja tempo para as pessoas colocarem
suas experiências e tirar as dúvidas, a fim de
ficarem mais preparadas e seguras para
iniciar o trabalho. No caso de grupos grandes
e aumento da carga horária, os participantes
reclamam que fica cansativo ouvir dúvidas e
colocações de muitas pessoas. Por isso,
temos, por exemplo, no Guia do Líder, na
primeira etapa de capacitação dos líderes, a

relação de 27h30 min. com número ideal de
12 pessoas e máximo de 15 pessoas.
Sabemos que vocês quando procuram
pessoas para uma capacitação geralmente
chamam algumas a mais para o caso de
desistências. Então, se temos um ideal de 12
participantes, convidamos 15 e todos
comparecem serão emitidos certificados. Mas
se aparecem mais pessoas, terá que ser divido
em dois grupos para todos receberem
certificado.
Sabemos do empenho que os
coordenadores,
multiplicadores,
capacitadores têm em fazer um bom trabalho,
pois todos queremos ajudar a continuar o
projeto de Jesus: “Eu vim para todos tenham
vida e a tenham em abundância! Jo 10,10). E
um dos meios de fazermos isso na Pastoral da
Criança é garantir que as capacitações sejam
bem feitas.
Márcia Mamede
Assistente Técnica da Pastoral da Criança.

Receita

Bolo de Fubá com Abóbora
Ingredientes

Modo de Preparo

• 3 xícaras (chá) de fubá de milho
• 2 xícaras (chá) de açúcar cristal
• 2 ½ xícaras (chá) de abóbora
madura, crua e ralada
• 1 xícara (chá) de óleo
• 3 ovos
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• ½ colher (chá) de sal

•
•
•
•

Lavar e descascar a abóbora.
Ralar a abóbora na parte grossa do ralo.
Peneirar e medir os ingredientes secos.
Bater no liquidificador a abóbora com o óleo e
os ovos (clara e gema) por aproximadamente
três minutos.
• Acrescentar o açúcar, o sal e bater por mais
um minuto.

• Despejar a massa do liquidificador em uma
tigela e acrescentar o fubá e o fermento em pó,
misturando bem.
• Despejar a massa em tabuleiro retangular
médio, untado com óleo e polvilhado com
farinha de trigo.
• Assar em forno pré-aquecido, em temperatura
média, por 35 minutos.
Colaboração: Margarete M. Cerdeira – Setor Santo André - SP.

Jornal 156:Layout 1 08/10/09 17:33 Page 16

Aprendendo Mais

16

novembro/2009

Estado

25 anos
Rio Grande do Sul: A Pastoral da Criança celebrou os seus 25
anos de trabalho ininterrupto no Rio Grande do Sul. A Pastoral da
Criança acompanha atualmente mais de 439 mil crianças com até
seis anos de idade no Estado, o que representa um atendimento a
13% das crianças nessa faixa etária. A Coordenadora Nacional da
Pastoral da Criança, Irmã Vera Lúcia Altoé, falou nas
comemorações que “a Pastoral tem um único objetivo, que é salvar
a vida das nossas crianças e gestantes, sobretudo nos pontos mais
pobres do Brasil. A nossa ação tem de ser transformadora. Nós
trabalhamos seguindo duas palavras: fé e ação. Porém, cada lugar
tem a sua peculiaridade. As condições de vida que existem no Rio
Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná são muito diferentes
das que temos no Amazonas e no Piauí, por exemplo”.

Nesses 26 anos de trabalho da Pastoral da Criança no Brasil
podemos notar grandes avanços. Segundo Irmã Vera Lúcia, “sem
dúvida, o grande avanço foi em relação à redução da mortalidade
infantil. Objetivo esse que foi conquistado com ações muito simples,
como por exemplo, o uso do soro caseiro. Hoje, nós atendemos a 17%
das crianças pobres do País e queremos chegar a 20%, mas, para isso,
precisamos de aumento no número de pessoas dispostas a atuar
junto com a Pastoral da Criança. Um novo problema é o grande
índice de crianças com obesidade. Estamos atuando nessa área junto
às escolas e incentivando que as mães cultivem hortas caseiras, que
deem uma alimentação mais saudável para seus filhos. Esse é um
trabalho que está começando. É um novo desafio”, conclui.
Colaboração: Juliano Tatsch.

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 novembro 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 943
Programa 944
Programa 945
Programa 946
Programa 947
Programa 948

Problemas Urinários
Diabetes Gestacional
Aleitamento Materno
Diabetes
Visitas às Famílias
Gestação Saudável

(de 26/10 a 01/11/2009)
(de 02/11 a 08/11/2009)
(de 09/11 a 15/11/2009)
(de 16/11 a 22/11/2009)
(de 23/11 a 29/11/2009)
(de 30/11 a 06/12/2009)

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.

