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Leia mais sobre o Encontro de líderes
nque aconteceu no Setor São Paulo - Lapa,
Estado de São Paulo.

É Natal!

página 05

Vamos celebrar!
Acompanhe a festa do Dia da Celebração
da Vida ocorrida no Setor Teixeira de
Freitas/Caravelas, Bahia.
página 08

Aprendendo Mais
Reflexão Bíblica
No artigo “A Celebração da Vida
e a Palavra de Deus”,
Waldemar Caldin nos mostra
de que forma a Celebração da Vida
está baseada nas Sagradas Escrituras,
nos ajudando a entender melhor
esta ação mensal em nossas
comunidades.
página 14

Feliz Natal 2009!

Natal é vida que nasce!
Em cada paróquia ou
comunidade onde a
Pastoral da Criança está
presente é sempre natal.
Isto porque a Pastoral da
Criança contribui para
trazer mais esperança,
paz e vida em abundância
para todos: gestantes,
crianças e famílias.
Feliz Natal e Feliz 2010!

“Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo
o povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!”
(Lucas 2,10-11)
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Editorial

Palavra do Pastor

Caros amigos:

Mensagem de Natal

Paz e Bem!
Todo o trabalho da Pastoral da Criança se
alicerça na mística cristã que une a fé à vida. Os
líderes sabem que a fé sem obras é morta, como nos
diz o Apóstolo Tiago 2,17: “Assim também a fé: se
não se traduz em ações, por si só está morta”.
Então, todo o agir da Pastoral da Criança se realiza
nas ações básicas de saúde, nutrição, educação e
cidadania. São ações simples, mas muito eficazes,
capazes de transformar a vida em seu dia-a-dia.
Nesta edição do Jornal da Pastoral da Criança,
gostaria de destacar o artigo de Dom Odilo Scherer,
Cardeal Arcebispo de São Paulo. Ele nos escreve
uma linda Mensagem de Natal. Gostaria também
de chamar atenção para a coluna Reflexão, onde
podemos ler um artigo sobre a Celebração da Vida
e a Palavra de Deus. Além disso, recomendo a
leitura do Trocando Ideias, com dinâmicas para os
líderes realizarem com as famílias.
Desejo a todos um abençoado tempo de
Advento e Natal. Que Jesus-Menino faça morada
em cada família e em cada comunidade.
Feliz Natal e um grande abraço para todos,
Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança.
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“Um menino nasceu para nós; um filho nos foi
dado!” Assim canta a Liturgia do Natal, vendo que
em Jesus a profecia de Isaías foi cumprida (cf Is.
9,6). Noite bendita, em que o Menino-Deus
nasceu, se fez irmão de toda criatura humana e
reuniu em si e ao redor de si a grande família
humana.
Nosso grande Deus enviou seu Filho amado ao
mundo como criança pequenina! Começou aí
todo o fundamento da Pastoral da Criança! O
Filho de Deus, entre nós, como criança pequenina
e frágil, necessitando dos cuidados de toda
criança, trazendo alegria a Maria e a José, aos
pastores e a quantos tiveram notícia desse
Dom Odilo Pedro Scherer
nascimento: “louvavam a Deus por tudo o que
Cardeal Arcebispo de São Paulo
tinham visto e ouvido a respeito do menino!”
Em cada criança que nasce, a “imagem e
semelhança de Deus” continua retratada; cada
sorriso de criança, e também cada chorinho de
nenê, lembra o chorinho e o sorriso do menino Jesus. E em cada mulher grávida, em cada
mãe que amamenta seu filho e o cobre de ternura, está presente a imagem da Mãe de Jesus.
E os voluntários e voluntárias da Pastoral da Criança lembram os pastores dos campos de
Belém, que acorreram com seus olhares curiosos e felizes ao presépio, para ver quem tinha
nascido, e se precisava de alguma coisa!
Na simplicidade e beleza de uma criança resplandece a beleza divina, a grandeza e a
dignidade de cada ser humano. Deus conhece e chama cada um pelo nome, até mesmo
antes de nascer! Na cena do presépio estão presentes as coisas mais essenciais que uma
criança precisa: o cuidado amoroso dos pais, a acolhida alegre de quem chegou ao mundo,
a gratidão a Deus (gloria in excelsis Deo!) pela maravilha da vida que se renova na criança, a
segurança e o aconchego de uma casa, a solidariedade dos vizinhos e dos amigos. E não
pode faltar um coro de anjos a cantar e a cuidar da criança e de sua mãe. Mas disso Deus se
encarrega, enviando os voluntários da Pastoral da Criança.
Deus abençoe a Pastoral da
Criança em todos os cantos do Brasil e
também fora dele! Ela torna possível
reviver em cada mãe gestante e
criança que nasce a maravilhosa
experiência do Natal de Jesus! A
Virgem Maria interceda por todas as
pessoas dedicadas a essa obra tão
meritória. Tenham a certeza de que
Deus gosta disso e reserva para vocês
uma grande bênção. Feliz Natal para
todos!

“Nosso grande Deus enviou
seu Filho amado ao mundo
como uma criança
pequenina! Começou aí
todo o fundamento da
Pastoral da Criança!”
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Querida(o) líder
Querido(a) coordenador(a)
Querido (a) Capacitador(a)
e todos que apoiam a Pastoral da Criança
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.

Como vai você? Como está o seu coração neste
tempo de Advento, a espera de Jesus que vem? Nessa
época do ano parece que todas as pessoas se
enchem de solidariedade e amor. O espírito do Natal
penetra nos ambientes de trabalho, nas casas, nas
igrejas, nas ruas. Todos ficam mais felizes e abertos
para atitudes de paz. Isto, porque a mensagem de
Jesus, que nasce humilde no presépio, toca os nossos
corações e remove as barreiras erguidas muitas
vezes pelas desavenças.
Querido(a) líder, eu gostaria de lhe dar uma
sugestão: aproveite esse tempo tão bonito de Natal
para conversar sobre a paz com as famílias, sobre a
importância de se viver em um ambiente de
harmonia e paz. Em um lar sem brigas, as crianças
crescem mais seguras, mais felizes e os adultos se
sentem mais apoiados e confiantes no futuro. Até a
saúde melhora, pois o estresse, a raiva causada
nessas discussões familiares, prejudica a saúde e os
relacionamentos. As vezes a briga foi causada por
um motivo simples, mas a dificuldade de perdão
dificulta a aproximação e o retorno da paz e da
harmonia. Que tal, líder, você conversar com as
famílias que acompanha levando como mensagem
de Natal o folheto Os Dez Mandamentos para a Paz
na Família? Gostaria de lhe dizer que as crianças
que mamaram no peito e receberam muito amor,
sentem mais facilidade em se dar bem com as

pessoas para o resto da vida.
Sei que nas comunidades, neste mês,
geralmente vocês preparam algo especial em
comemoração ao Natal. Gostaria de lembrar que é
Jesus quem vem no Natal e não o Papai Noel. É
importante ensinar isso às crianças para que elas
cresçam sabendo sobre o verdadeiro sentido do
Natal.
Ainda gostaria muito de saber se na sua
paróquia já está sendo lançada a rede em águas
mais profundas, como nos ensina Jesus. Você já
começou a conquista de novos líderes? Faça visitas
também às líderes que desanimaram. Assim, mais
gestantes, crianças, famílias e comunidades
poderão ser beneficiadas com essa missão
maravilhosa da Pastoral da Criança. Deus há de lhe
recompensar pelo seu grande esforço em
participar da construção de um mundo melhor,
mais justo e fraterno.
Por hoje termino, pedindo a Deus que abençoe
tudo o que você realiza com tanta dedicação e
garra. Que Deus abençoe de forma especial a sua
família, comunidade e paróquia
Com especial e carinhoso abraço desejo a você,
sua família e comunidade um feliz e abençoado
Natal.
De quem está sempre ao seu lado,

5 de dezembro, Dia da Pastoral da Criança!
Com alegria a Pastoral da Criança celebra anualmente o 5 de dezembro como o seu dia
comemorativo. Vamos divulgar e festejar esta data para lembrar que nossa maior vitória é a
vida em plenitude de nossas crianças. Este dia foi oficialmente instituido pela Lei Nº 11.583,
de 28 novembro de 2007 . No dia 5 de dezembro comemora-se também o Dia Internacional
do Voluntário.
Nossa profunda gratidão a todos da Pastoral da Criança, especialmente aos líderes e pessoas
de apoio que dedicam parte do seu tempo para ajudar as famílias vizinhas.
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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.

Curitiba – Oeste • Paraná

Tarde das gestantes
Aconteceu no dia 11 de agosto de 2009, na
Comunidade Nossa Senhora da Piedade, a
Tarde da Gestante. As gestantes reunidas com
os líderes da Pastoral da Criança receberam
diversas informaçõxes sobre pré-natal, parto e
gestação saudável. Com palestras enfocando
temas de psicologia, saúde bucal e
alimentação saudável, as gestantes passaram
uma tarde maravilhosa e rica em
espiritualidade e momentos de partilha.
Colaboração: Neiva Schwebel.

Líderes e gestantes reunidas.

Bom Jesus da Lapa • Bahia

VII Romaria da Pastoral da Criança
Santuário de Bom Jesus da Lapa - Em um
clima de muita fé é alegria nos dias 5 de
setembro de 2009, aconteceu no Santuário do
Bom Jesus a VII Romaria da Pastoral da
Criança. Pela manhã foram chegando os
grupos organizados das diversas paróquias
das dioceses do Estado da Bahia.
Este ano, a Romaria contou com a
presença especial da coordenadora Nacional,
Irmã Vera Lucia Altoé. Participaram também
a Coordenadora Estadual Sofia Kusy,
Coordenadoras diocesanas das diversas
Dioceses do Estado, Coordenadores, líderes,
mães e crianças da diocese de Bom Jesus da
Lapa.
O Tema geral foi: “Lideres da Pastoral da
Criança discípulos e missionários do Bom
Jesus”. A Romaria aconteceu durante o dia
todo e terminou com a missa do envio.
Dom Josée Valmor César Teixieira, Bispo
diocesano, acolheu todos com palavras
corajosas e animadoras na missão de cuidar
da vida. Disse o que os líderes da Pastoral da
Criança são muito importantes na missão da
Igreja e agradeceu muito pela missão
realizada e, sobretudo, pelo esforço em

realizar a romaria. “O Bom Jesus
recompensará a todos, pois ele disse que nem
um copo de água ficará sem recompensa, e
vocês fazem muito mais do que dar um copo
da água, vocês levam esperança para tantas
crianças e suas famílias.” finalizou.
O Reitor do Santuário, Pe. Roque, acolheu
todos com muita amimação e entusiasmo e
cantou alegrando a todos. Irmã Vera fez uma
reflexão sobre o tema “discípulos e
missionários na Pastoral da Criança” a partir
do Documento de Aparecida. Disse, com
muito entusiasmo, que o líder da Pastoral da
Criança precisa: Conhecer Jesus, se apaixonar
pelo Seu projeto de vida, se converter e
anunciar Jesus em todas as ações da Pastoral
da Criança, mas, de modo especial, na visita
às famílias e no Dia da Celebração da Vida.
O ponto alto foi a missa de envio, celebrada
por Dom César e demais sacerdotes
presentes. A liturgia foi bem animada e
expressou o que foi este dia no Santuário do
Bom Jesus com a família Pastoral da Criança.

Sinop • Mato Grosso

Líder Jovem
“Olá, é com muita estima que venho contar
a minha caminhada na Pastoral da Criança.
Meu nome é Marcelo Henrique, faço parte do
Setor Sinop. Estou na Pastoral da Criança
desde o ano de 2005. Quando comecei a fazer
parte dessa linda historia de vida tinha
apenas 16 anos. Fui capacitado no Guia do
Líder e na vivência das Ações Básicas da
Pastoral. Eu já tinha conhecimento do
Trabalho da Pastoral da Criança, porém
nunca o tinha vivenciado e a partir desse
momento tomei gosto e estima por essa
Pastoral tão simples e cativante.
Logo os anos se passaram. O envolvimento
pela Pastoral da Criança se tornou cada vez
maior e intenso. Aí fui fazer a Capacitação
para Capacitadores do Guia do Líder,
podendo capacitar e a multiplicar os lideres
para que essa missão nunca acabe e sim
aumente cada vez mais. Queremos levar vida
a todas às crianças e gestantes do nosso país,
sobretudo as mais carentes e necessitadas.
Colaboração: Marcelo Henrique Barbosa dos Santos.

Colaboraçao: Ir. Maria Regina Wojakevicz, fst.
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Araguaina • Tocantins

Visita especial
A Coordenadora Nacional da Pastoral da
Criança, Irmã Vera Lúcia Altoé, visitou os Ramos
do Setor. Leiam alguns depoimentos de líderes e
famílias acompanhadas sobre essa visita:
“Gostei muito de suas palavras e também da
presença carinhosa”. “Sua visita foi muito
importante para nós, levantou nossa autoestima e nos trouxe de volta aos trabalhos da
Pastoral da Criança”. “Sua simplicidade, no meio
dos líderes, muito nos encantou; fez-se uma de
nós. Sentimo-nos muito valorizados como
pessoa humana”. “Sua visita na base do trabalho
Pastoral, isto é, nas comunidades foi muitíssimo
importante para todos, mesmo estando longe,
sua visita nos fez sentir a presença da
Coordenação Nacional, o que certamente só
tem a fortalecer nossa caminhada”.

“Gostaríamos muito, ou melhor, precisamos que
volte a nos visitar para conhecer de perto a
realidade das diversas comunidades que não
tiveram o privilégio de conhecê-la, isto
certamente, só viria fortalecer e alimentar os
trabalhos pastorais nesses municípios”. “Suas
palavras, seus discursos, suas reflexões e
sugestões muito nos ajudaram, pois nos
permitiu compreender que enquanto líderes e
coordenadores da Pastoral da Criança
precisamos ser como perfume que exala o
louvor de Deus. Obrigada por nos fazer entender
o tamanho de nossa responsabilidade para com
o outro”.
O Setor de Araguaina, representado na
pessoa da Irmã Florinda, agradece essa visita
que muito contribuiu para o fortalecimento dos

Irmã Vera se reúne com líderes da Pastoral da Criança.

trabalhos pastorais em nossa região, que é uma
região cheia de dificuldades e muita pobreza.
Colaboração: Irmã Florinda Segala
Coordenadora de Setor.

São Paulo - Lapa • São Paulo

Encontro de líderes
O Setor Lapa da Pastoral da Criança em São
Paulo tem muito a comemorar no ano de 2009.
Desde março temos uma nova coordenadora,
escolhida na última Assembléia Eletiva, Dalila
Aparecida da Costa, líder da Pastoral da
Criança há 7 anos. Seu trabalho já tem deixado
marcas pela dedicação, pelo carinho e
empenho com que cuida de cada ramo, de cada
coordenadora e cada líder. Agradecemos a
Aparecida Gonçalves de Jesus que em sua
gestão como Coordenadora soube preparar
pessoas para sua sucessão e, certamente,
deixou uma Equipe motivada para a
continuidade do trabalho por ela iniciado.
Um dos nossos eventos mais marcantes
deste ano foi o Encontrão de Líderes. Com todo
empenho, o encontro foi preparado pela Dalila
e pela Sonia Regina, capacitadora e
Coordenadora de Área, Secretária do Setor da

Lapa e vice da coordenação do Setor. Reunimos
um grande número de líderes para troca de
experiências, para se conhecerem melhor, num
ambiente de muita alegria e descontração na
Paróquia São Patrício. Focamos o trabalho em
Equipe, a amizade, a brincadeira, a beleza da
vida e o lindo trabalho realizado pelos líderes,
resgate de como iniciamos nosso trabalho na
Pastoral da Criança, como fomos chamados
para o trabalho e como estamos hoje
realizando nosso trabalho. O Setor recebeu
com muita honra a tão esperada visita do
Coordenador Estadual, José de Anchieta, e
também de Maria do Rosário e Josué, da
Arquidiocese de São Paulo. A importância de
nos reunirmos para Refletir e Avaliar sobre
como está o trabalho feito na comunidade, de
como podemos melhorar, foi o grande destaque
das discussões. É esse o momento de nos

fortalecermos em Equipe e aproveitarmos a
oportunidade de estarmos juntos para
partilhar conhecimentos, fortalecer nossa
formação contínua.
Esta tarde festiva, além de um delicioso
lanche nutritivo partilhado entre os líderes,
apresentou em seu final uma alegre dança
circular, que pode ser considerada como uma das
primeiras manifestações artísticas da
humanidade. Um instante mágico, onde todos o
líderes e presentes a esse encontro vivenciaram
com muita alegria e com todo amor. Partilhamos
esse momento na esperança que a semente do
chamado de Jesus, plantada em nossos corações,
seja de total generosidade para caminharmos na
realização de seu amor.
Colaboração: Sônia Regina Faila F. dos Santos.
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Amparo • São Paulo

Ponta Grossa • Paraná

Formação contínua

Vida

Os capacitadores do Guia do Líder da
Diocese de Amparo estiveram reunidos, com
as multiplicadoras Maria Lucia e Maria Teresa
para uma oficina sobre Laços de Amor e a
importância das visitas às gestantes. Na
ocasião, refletimos sobre como essas visitas
estão sendo feitas e quantas gestantes estamos
conseguindo acompanhar em cada município
da diocese. Foi um dia todo de muita formação
e troca de experiências, com o objetivo de levar
Fé e Vida a todas as gestantes e famílias.

Foi lançado no Município de Ponta Grossa,
Paraná, o Programa “Nascer no Paraná:
“Direito à Vida“, cujo objetivo é reduzir a
mortalidade materna e infantil em todo o
Estado. Estavam presentes: Secretário Estadual
de Saúde, Sr. Gilberto Martin; Chefe da 3ª
Regional de Saúde, Dr. Adroaldo Correa de
Araújo; Chefe da 21ª Regional de Saúde,
Gilberto Stremel; prefeitos, secretários
municipais, coordenadores e líderes da
Pastoral da Criança. O secretário falou sobre a
importância da Pastoral da Criança nesse
programa, pedindo às secretarias de saúde
municipais para que trabalhem com o mesmo
empenho, dedicação e amor que a Pastoral da
Criança.

Exposição
A 1ª Expo Pastoral da Criança de
Jaguariúna aconteceu no domingo 19 de julho
de 2009 e conseguiu alcançar os objetivos
principais: a divulgação do trabalho realizado
pela Pastoral da Criança e uma maior
motivação entre líderes, apoiadores e
colaboradores. Segundo o coordenador da
comunidade São Judas Tadeu, do Ramo

Oficina sobre acompanhamento das gestantes.

Sagrado Coração de Jesus, de Jaguariúna,
Mauro de Jesus, existe carência de líderes e de
apoio, o que dificulta bastante o trabalho da
Pastoral da Criança. “Depois do evento,
muitas pessoas que não conheciam o trabalho
da Pastoral ficaram conhecendo, isto é muito
bom e necessário, pois é a partir daí que
ganharemos mais voluntários.

Envio

Borba • Amazonas

Apelo missionário
Jesus viveu em profundidade a missão do
Pai que é fazer a Sua vontade, que nenhum
de seus filhos se perdesse.
Na região norte, houve momentos este
ano em que muitas famílias ficaram
prejudicadas com as enchentes.
Percebemos o quanto as famílias menos
favorecidas foram prejudicadas. Visitei
várias famílias, uma delas com 16 filhos, a
água levou todos os seus bens, mas não
levou o amor, o otimismo e a esperança de
construir tudo de novo.
Líder, sabemos que já existem vários
tipos de doenças que estão prejudicando as
nossas famílias, crianças e gestantes, como:
diarréia, “curuba”, coqueluche, desnutrição
e conjuntivite.

Aracaju • Sergipe

Vamos juntos avançar para águas mais
profundas, na visita domiciliar, no diálogo
nas rodas de conversa, nas brincadeiras
com as crianças, levando até as famílias os
10 mandamentos para a paz na família, a
colher de soro caseiro, os laços de amor
para as gestantes, o jornal para as famílias.
Líderes, vamos nos reunir sempre para a
Reunião de Reflexão e Avaliação. É aqui que
temos o rosto da comunidade na missão da
Pastoral da Criança. Vamos utlizar os meios
de comunicação como: rádio comunitária,
voz comunitária na TV local, Igrejas,
assembléias dos padres e dos leigos para
divulgar a missão da Pastoral da Criança.
Colaboração: Alcemir Dias e Irmã Selma
Equipe de Comunicação.

Aconteceu o encerramento da capacitação
e a Celebração de Envio das Líderes das
Comunidades Salvador, Salvadorzinho, Água
Bonita e Camaçari Mirim, no Município de
Itaporanga. Foram capacitadas 12 líderes. A
missa contou com a presença de todas as
líderes capacitadas e das famílias daquelas
comunidades.
Colaboração: Equipe de Capacitação do Setor.

Envio de novos líderes para as comunidades.
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Celebração de envio
Após a conclusão da capacitação de 16 novos líderes, realizada no
Centro Catequético da Paróquia São João Batista, a Pastoral da
Criança realizou a Celebração de Envio, durante a missa das 18 horas,
celebrada pelo Pároco, Pe.Carlos Roberto, onde os novos líderes foram
enviados e apresentados à comunidade.
No ano em que a Pastoral da Criança comemora 25 anos no Rio
Grande do Sul, comemoramos 02 anos na Paróquia São João Batista de
Montenegro. Contamos com 16 líderes atuantes e uma equipe de
apoio, que acompanham 126 famílias, 152 crianças e 15 gestantes em
quatro comunidades da paróquia. Numa Missão de Fé e Vida e
Fraternidade Cristã, para que todas as crianças tenham vida em
abundância.
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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

Colaboração: Maria Lenira Guaragni - Coordenadora Diocesana.

Belo Horizonte – Esperança • Minas Gerais

Dicas para a Celebração da Vida
O Setor Belo Horizonte – Nossa Senhora da
Esperança – apresenta algumas dicas que
ajudaram a melhorar a participação das famílias
no Dia da Celebração da Vida e promoveram um
aumento do número de líderes. Confira!
Na Celebração da Vida deste mês, ficamos
felizes porque havia muita gente presente,
comidas gostosas, brincadeiras, rodas de
conversa e tudo correu bem. Mas olhando para
trás, lembramos que nem sempre foi assim.
Durante os últimos nove meses tivemos um
grupo reduzido e alguns momentos de trabalho
duro. Além das ações normais da Pastoral da
Criança, nos dedicamos a aumentar o grupo.
Passamos por dificuldades que nos deram
vontade de desistir. Por isso mesmo, queremos
contar um pouco desta trajetória, para animar
outros Setores.
As ações da Pastoral da Criança dependem
muito dos voluntários que existem em cada
paróquia. Com o passar dos meses é normal que
alguns líderes comunitários deixem de participar.
Hoje, são comuns as mudanças de bairro e até de
cidade por motivo de trabalho, acontecem
casamentos e outras reestruturações de vida que

fazem com que as pessoas não continuem como
voluntários. Por isso, a tendência do grupo é
sempre diminuir com o passar do tempo e com
isso se enfraquecer. Com menos pessoas o
trabalho começa a pesar mais para cada um e
pode bater o desânimo. No nosso grupo, éramos
perto de 15. Foi indo, indo e acabamos ficando
somente com 7. Foi quando tomamos uma
decisão importante: trabalhar para aumentar o
grupo.
O que fazemos? Primeiro organize uma
Campanha. Abra um espaço na Reunião de
Reflexão e Avaliação para falar sobre isso. Comece
entusiasmando as próprias pessoas do grupo de
voluntários para essa ação. Sozinho não se vai
longe. Depois, decidida a Campanha, combinem
onde irão divulgar, o que irão dizer, quem falará, se
haverá cartazes, vídeos e outras pessoas que irão
chamar para ajudar nessa mobilização.
Estabeleçam a maneira como os candidatos a
voluntário poderão procurar vocês para deixar o
nome e dados pessoais. A nossa campanha foi em
todas as missas de um final de semana. Levamos
“banner” e com o apoio do Padre, no final de cada
missa, nós falamos sobre a missão da Pastoral da

Criança e fizemos o convite. Depois, é preciso dar
tempo para que as pessoas tomem a decisão.
Marquem para depois de um mês uma reunião
com todos os interessados. Preparem para
começar a capacitação.
Daí para frente, é preciso cuidar bem da
capacitação. Muita gente desiste antes de
começar a atuar. Conforme passam a conhecer o
trabalho da Pastoral da Criança gostam de ver a
organização, mas não se compatibilizam com tal
seriedade e responsabilidade. Outros desistem
por problemas pessoais ou por não se entrosar
com o grupo. Por isso, desde os primeiros dias de
capacitação é preciso dedicar momentos para
que uns conheçam os outros, propor trabalhos
cooperativos, dinâmicas de conhecimento
pessoal e entrosamento.
Enfim, diante de dificuldades lembre-se: na
comunidade existem muitas pessoas que podem
ajudar e é muito bom poder conhecê-las e tê-las
integradas ao grupo.
Colaboração: Celso Vallin (Setor Belo Horizonte
Nossa Senhora da Esperança)
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Teixeira de Freitas/Caravelas
Bahia

Celebração da Vida
Itanhém - A Pastoral da Criança da
cidade de Itanhém, no estado da Bahia,
realizou um grande momento de
confraternização para as mães da Paróquia
Nossa Senhora D'Ajuda, acompanhadas pela
Pastoral. Neste dia nos sentimos felizes em
ver nossas mães dando depoimento dos
trabalhos realizados junto a seus líderes e
recebemos de D. Maria, mãe de João Pedro,
uma cartinha nos agradecendo por ter sido
acompanhada pela Pastoral da Criança. Esta
criança hoje é uma benção e de um coração
muito grande e com muita saúde.
Agradecemos a Deus pela vida e o
entusiasmo que cada líder tem em suas
visitas domiciliares e no Dia da Celebração
da Vida.
Colaboração: Beatriz Cordeiro de Souza Pires.

Rio de Janeiro - Oeste • Rio de Janeiro

Capacitações
Aconteceram as seguintes capacitações no
Setor Oeste: 1) Capacitação de novos líderes, na
Paróquia Santa Rita de Cássia. Esta capacitação
aconteceu com o apoio do Padre Elcio e da
Coordenadora. Desse grupo de novos líderes,
teremos um líder que será Articulador de Saúde.
2) Capacitação em Missão e Gestão: Mais um
grupo de Coordenadores de Ramo e de Área
fizeram a Capacitação de Missão e Gestão, sob a
orientação do Chaves, Bárbara e Vera Menino. 3)
Líderes da Igreja Apostólica são capacitados
pela Pastoral da Criança: O Setor Oeste teve seu
primeiro grupo de líderes evangélicos, da Igreja
Apostólica Vilage do Paçuaré, em Cosmos.
Depois da Capacitação foi organizado um Culto
para envio das novas lideranças. 4) Curso de
trabalhos manuais: A líder Cristina Dias, da
Capela São José, do Ramo Nossa Senhora
Aparecida, em Santa Margarida (área 06), ensina
as mães da Pastoral da Criança a
confeccionarem colchas, almofadas e outros
artigos. A capacitação tem o objetivo de
incentivar as mães a terem uma renda extra,

Colaboração: Marleide Vieira - Área 02.

Palmas - Francisco Beltrão
Paraná

Botucatu • São Paulo

Brinquedos e Brincadeiras
Alguns ramos do Setor Botucatu se
juntaram com muita alegria e disposição
na cidade de Araçatuba para uma
Capacitação de Capacitadores em
Brinquedos e Brincadeiras.
Estavam
presentes Capacitadores dos Ramos de
Lins, Bauru, Botucatu e Araçatuba para
esse
encontro
comandado
pelos
Multiplicadores Walquiria (Setor Marília) e
Clodoaldo (Setor Presidente Prudente);
uma das últimas ações comandadas pela
nossa Amiga Denizarda Ricardo Coordenadora do Sub-Regional Botucatu
naquela data. Já que, a partir do mês de
Setembro estamos com nova Coordenação

trabalhando em casa. 5) Capacitação de novos
líderes na Capela São José: com a ajuda de
Marília e do Padre Rafael foi realizada a
capacitação de 12 novos líderes na Capela São
José, para atuarem na Comunidade Nova
Cidade. 6) Capacitação na Paróquia Jesus
Salvador do Mundo: A capacitação terminou
com a Missa de Envio de novos líderes.
Contamos com o apoio do Pe. Ricardo, da
Coordenadora de Ramo, Maria das Neves, da
Coordenadora de Setor, Maria da Glória, e da
Coordenadora da Área 06, Greice. 7)
Alimentação Saudável: Foi realizada a Oficina
de Alimentos com a orientação da nutricionista
Kelly Gonzaga, na área 2. Uma vez por ano
reunimos
representantes
(líderes,
coordenadores, apoios) de cada Ramo para
aprendermos sobre a melhor forma de
aproveitar os alimentos para preparamos pratos
mais saudáveis e saborosos para nossas
crianças.

Comemoração

Participantes da Capacitação.

do Sub-Regional, Jesualda Creste.
Colaboração: Angélica Corbucci.

A Pastoral da Criança da Paróquia Nossa
Senhora da Luz, em Clevelândia,
comemorou os 15 anos de existência. A
celebração foi presidida por Dom José
Antonio, concelebrada pelos padres Mauro,
Paulo e André. Dom José disse que celebrar
os 15 anos da Pastoral da Criança em
Clevelândia é um motivo de gratidão a Deus.
Lembrou que a criação da Pastoral da
Criança, em nível nacional, surgiu a partir
das necessidades das crianças pobres que
morriam por falta de condições de
qualidade de vida.
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Crato • Ceará

Pesqueira • Pernambuco

Amamentação

Amor e fraternidade

Do dia 01 a 07 de agosto de 2009 realizamos
em Lavras da Mangabeira a III Semana
Municipal da Amamentação. Este evento já faz
parte do calendário do município. Em um
concurso envolvendo alunos do ensino
fundamental II escolhemos a frase do
município, cujo “slogan” foi: "Amamentar é
fazer a vida seguir mais forte em todas as
situações”. A madrinha da campanha foi Ana,
mãe de 10 filhos, todos saudáveis por terem
mamado no peito até os dois anos.
Gostaríamos de compartilhar com todos esse
grande ato de amor, que é o amamentar.

Sertânia - A Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, sob a direção espiritual do
Padre Pedro Monteiro e com a presença da
coordenadora de ramo, líderes, madrinhas,
grupo de apoio, amigos e parceiros da
Pastoral da Criança, realizaram um grande
encontro homenageando e valorizando as
famílias de todas as comunidades
acompanhadas. Vale ressaltar ainda o café
da manhã recheado de reflexões,
mensagens, músicas, oferecido pela banda
“Sementes” e outros voluntários. O tema
central do Encontro foi “Amor e
Fraternidade” que leva o ser humano a
mudanças de atitude.
“Esses momentos, ajuda a sentir bem de
perto como esses Encontros fortalecem e
alegram as famílias, líderes e comunidades
acompanhadas em geral e a todos aqueles
que formam essa rede de solidariedade e
amor. Percebe-se claramente o quanto as

Colaboração: Drª Rosália Belchior Linhares Garcia.

famílias sentem necessidade de parar para
ter um encontro com Deus e com o
próximo; e dessa forma, encontrarem-se.
Esses encontros também são renovadores,
curam e libertam tanto às famílias
acompanhadas como também a todos os
voluntários”, comenta a coordenadora de
ramo.
O encontro foi encerrado com as sábias
palavras do Diretor Espiritual que falou
sobre a dádiva que Nossa Senhora recebeu
de ser mãe do Filho de Deus. Que as mães
devem espelharem-se na caminhada de
Nossa Senhora com seu Filho Jesus. Por
fim, ofereceu a todos os presentes a
Benção Sacerdotal pela intercessão de
Nossa Senhora da Conceição.

Colaboração: Maria do Carmo.

Ana: madrinha da campanha.

Pouso Alegre • Minas Gerais

Atividades

Maceió - Nossa Senhora dos Prazeres • Alagoas

25 anos
A Pastoral da Criança do Estado de Alagoas
teve a alegria de Celebrar os seus 25 anos de
amor e missão assumida nesta terra querida,
onde pudemos nos alegrar e celebrar neste dia
com a presença da nossa querida Dra. Zilda
Arns Neumann. Tivemos também a alegria de
contar com a presença de três setores e suas
coordenadoras: Nossa Senhora dos Prazeres,
Coordenadora Edilene; Nossa Senhora da
Conceição, Coordenadora Júlia; e São José,
Coordendora Mariné. Esteve presente também
a Coordenadora Estadual, Amparo Torres.
Damos graças a Deus por essa celebração

que é para nós momento de celebrar as
pessoas que são mais importantes na nossa
caminhada na Pastoral da Criança em
Alagoas, que são as pessoas que abraçaram a
causa e acabaram se tornando líderes nesta
missão para que todos tenham vida e vida em
abundância. Agradecemos a Deus por cada
líder que se faz presente nas suas
comunidades, a cada família, criança e
párocos que nos acolhem.
Colaboração: Edilene Oliveira da Costa
Coordenadora de Setor.

Neste ano de 2009 o Setor Pouso Alegre teve
grandes avanços na caminhada. Aconteceram
momentos fortes e marcantes de
espiritualidade e fortalecimento na nossa
missão, capacitadores de brinquedistas,
articuladores de saúde, formação contínua
para Capacitadores e líderes, encontrão com
líderes, encontro de gestantes, formação de
Missão e Gestão, Assembléia de Setor e
confraternização.
Este ano, graças ao Bom Deus, foi muito
gratificante o trabalho realizado com esforço,
amor e dedicação de todos os líderes do Setor.
Colaboração: Valdinéia Simões.
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São Paulo – Brasilândia • São Paulo

Notas

Festa do líder
“Fui muito ajudada pela Pastoral da
Criança. Hoje, eu faço o que eles faziam para
mim para outras pessoas”, afirma Sabrina
Leal da Silva, de 15 anos. A jovem é um dos
apoios que atua na Pastoral da Criança, na
região da Brasilândia. O local esteve em festa
no dia 19 de setembro, quando ocorreu a
Festa do Líder, na quadra da escola de samba
Rosas de Ouro, reunindo apoios, líderes,
capacitadores e multiplicadores.
Havia cerca de 600 participantes. Cada
uma das nove áreas do Setor fez
apresentações. Os temas foram variados e
trouxeram sarau, musical, balé e teatro. “É
uma injeção de ânimo, um estímulo para os
voluntários que trabalham o ano todo. Nos
sentimos úteis e vemos que o trabalho não foi
em vão”, avalia a coordenadora do setor,
Marilza Lopes Barboza.
A festa também contou com a presença da
coordenadora da Pastoral da Criança na
Arquidiocese de São Paulo, Maria do Rosário
Gazolla, e do coordenador estadual, José de
Anchieta. “Toda vez que nos reunimos,
conseguimos mostrar a força individual de
cada um e o poder de organização do grupo.
Quando o grupo se mobiliza, somos mais

forte”,
acredita
Anchieta.
“Sempre
caminhamos juntos. Somos uma equipe com
trabalho integral”, completa Rosário.
Todas as ações da Pastoral da Criança na
região estiveram representadas. Segundo
dados do segundo trimestre de 2009, no Setor
Brasilândia, há 244 líderes atuantes e 236
apoios na comunidade. São 3.277 crianças
acompanhadas em 32 ramos. A ação
conquista adultos e jovens.
Sabrina, por exemplo, tem anemia
falciforme e só tem lembranças boas da
época em que era acompanhada pela
organização. “A gente brincava e se
alimentava comendo verduras sem
perceber”, diz a menina de 15 anos, que
pretende ser líder. Por enquanto, ela ajuda
nas brincadeiras da Celebração da Vida em
sua comunidade, no Piqueri. No mesmo
local, outra menina que também foi
acompanhada pela Pastoral planeja ser líder.
“A gente ajuda as crianças a terem
alimentação adequada”, explica Suzane Kelly
Aguiar, de 10 anos, que por enquanto é apoio.
Colaboração: Cristiane Reimberg
Assessora da Pastoral da Criança/SP

Homenagem
São Paulo – Belém • São Paulo
A comunidade Santo Agostinho, da
Paróquia Jesus Ressuscitado perdeu uma
coordenadora comunitária muito
especial, a Maria Solidade. Queremos
lembrar o quanto ela significou para
todos nós, uma mulher honesta, justa,
carinhosa, alegre e companheira. Você
foi embora tão de repente, foi para a
Casa do Pai celestial, que certamente te
escolheu, pois sabia que estava
preparada. Saudades dos coordenadores
e líderes da Pastoral da Criança.

Visita
Paranavaí • Paraná
A comunidade Planaltina do Paraná
recebeu a visita da Coordenadora do
Setor de Paranavaí, Cida, junto com
outros líderes. Foi uma rica troca de
experência. É gratificante poder contar
com o apoio dos líderes e do pároco,
pois trabalhando juntos o resultado é
melhor.

Tubarão • Santa Catarina

Saudades

Família Pastoral da Criança

Guaxupé • Minas Gerais

A Pastoral da Criança não é apenas uma
entidade, com voluntários a servir os irmãos.
É muito mais! Nós líderes sabemos disso,
comungamos das mesmas idéias, temos os
mesmos sonhos e nos amamos muito.
Acredito que formamos uma família especial,
porque entre filhos de uma mesma família há
desafetos, ambição e desamor, mas na
Família Pastoral da Criança é muito diferente:

sentimos muito amor, afeto, sentimos
saudades de estar juntos. Rezamos ao nosso
Senhor para que mande mais irmãos para
esta família. Agradeço a cada líder por fazer
esta família cada vez mais unida, dividindo
talentos e emoções.
Colaboração: Maria Rosana de Souza Guedes.

Uma prece pela alma de Maria José
Andrade Pacífico. Dona Maria foi líder da
Pastoral da Criança durante 17 anos e
estava sempre pronta a servir a todos da
comunidade São José, na Morada do Sol
– Alfenas, Minas Gerais. Agradecemos a
Deus por sua vida e dedicação.
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Cruzeiro do Sul - Acre/Amazonas

Balsas • Maranhão

Alimentação

Encontrão de líderes

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 a

No Setor Balsas aconteceu o I Encontrão de
Líderes da Pastoral da Criança, que teve como
tema: “Deus é chama que nos chama a cuidar da
vida”. Esse encontrão teve como objetivo
reacender a chama que já existe dentro dos líderes
que ali participaram com muito entusiasmo. Logo
no inicio, após a acolhida e a animação, a oração
de abertura nos levou a celebrar o nosso chamado
à missão nas paróquias e comunidades. Assim,
dentro desta dinâmica do chamado à missão a
Irmã Cíntia nos levou a entrar no espírito da
Missão continental, nos despertando para a
alegria de sermos discípulos missionários de Jesus
a serviço da vida. A seguir, Antônio Criolo,
coordenador das Pastorais Sociais, nosso apoio
nessa missão, refletiu conosco sobre os direitos e
deveres do cidadão, controle social, políticas
públicas. Fizemos, então, uma grande caminhada
pela comunidade do Bairro Potosi. Finalizamos a
caminhada no Bairro São Francisco. Ao redor da
fogueira, ouvimos a Palavra de Deus, do livro do
Êxodo, Deus que chama Moisés na sarça ardente
nos chama também hoje. Dom Enemesio, nosso
Bispo Diocesano, aqueceu o nosso coração na sua
reflexão e pediu o compromisso de cada líder para
arrumar mais 3 líderes para que nossa diocese
possa em pouco tempo ampliar o
acompanhamento de mais crianças. A noite as
Paróquias apresentaram sua caminhada.
Na manhã do domingo, todos os participantes
se dirigiram em caminhada para a catedral e
celebramos a Eucaristia junto à comunidade.
Após a missa retornamos para o auditório. Para
fechar com chave de ouro, a Ir. Adiles, nossa
Coordenadora Estadual, nos falou sobre os
Indicadores de Oportunidades e Conquista: o que
é um indicador, para que serve e como deve ser
usado, reforçando a visita domiciliar como lugar
privilegiado para observar os indicadores.
No final, a Coordenadora Diocesana Nelma
Lazzarin nos deixou uma linda mensagem de
apoio e incentivo para nunca deixarmos apagar a
luz que existe dentro de nós, de cada líder e
coordenador.

Capacitação em alimentação saudável.

Coordenação Nacional pela oportunidade
de expandir mais os conhecimentos sobre
a alimentação saudável.
Colaboração: Irmã Inês
Coordenadora do Setor Cruzeiro do Sul - AC/AM

Tianguá • Ceará

22 anos
A Pastoral da Criança de Camocim,
Ramo área missionária Nossa Senhora de
Fátima e Ramo Bom Jesus dos Navegantes,
comemorou 22 anos a serviço da vida e da
esperança e realizou um seminário
municipal, que aconteceu na 16ª CRES –
Coordenadoria Regional da Saúde, no
Centro de Treinamento São Francisco. O
seminário contou com os parabéns da
Coordenação Estadual da Pastoral da
Criança e contou com a presença da
Coordenação de Setor: Maria Auxiliadora
Anorato de Lima; Coordenação de Área da
região norte: Somé Blandine; Coordenação
de Ramo, Antônia Galvane da Silva
Quintino; autoridades do poder legislativo;
amigos da Pastoral da Criança,

coordenadores de outros ramos; equipe de
apoio; poder municipal; Padre Francisco
Evaldo Carneiro e famílias da Pastoral da
Criança.
O objetivo principal do Seminário foi
homenagear e comemorar o aniversário de
22 anos da Pastoral da Criança e
homenagear os fundadores da Pastoral da
Criança que foram a pedra fundamental
para que chegássemos a esse trabalho de
amor e de esperança no município.
Agradecemos a Deus pelo bom êxito do
seminário municipal da Pastoral da
Criança e pelas graças recebidas durante
esses 22 anos de missão.
Colaboração: João Batista de Almeida da Mota

Colaboração: Clívia dos Anjos Sá
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Cidadania

Registro de Nascimento, um presente para a criança neste Natal
Líder, o registro de nascimento é de graça, mas certamente você já
ouviu falar de pessoas que estão sem a certidão de nascimento. Além disso,
os pais que mudam de cidade e que perdem a certidão em enchentes,
incêndios, acidentes, deixam de fazer a segunda via por que não
conseguem voltar ao cartório da cidade. A pouca disponibilidade de
informação e a burocracia também impedem que todos tenham o
documento. Mas agora, com mais facilidades para fazer o registro,
esperamos mudar a situação de pessoas sem o documento.
O registro é a garantia de que a pessoa é brasileira. A falta do documento
dificulta o acesso aos serviços públicos, à justiça, a participação em
programas sociais e ao trabalho com carteira assinada.
A Pastoral da Criança apóia a mobilização nacional para o registro civil
de nascimento. Procure saber mais sobre a mobilização na prefeitura, e
pergunte também como conseguir o Documento de Identidade, fazer o
Cadastro das Pessoas Físicas (CPF), a Carteira de Trabalho e Previdência
Social. Sua participação fará a diferença nesse esforço que envolve a
sociedade, prefeituras, o poder judiciário e registradores civis de todo país.
Líder, neste Natal, converse com os pais e futuros pais sobre registro de
nascimento como um presente para os filhos. Tudo começa com o
recebimento da Declaração de Nascido Vivo – DNV, emitido pelo hospital
ou maternidade, conforme artigo 9º, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Os pais têm o direito de realizar o registro no local de

residência ou no lugar de nascimento (Lei nº 6.015/73). Alguns hospitais ou
maternidades têm parceria com Cartório de Registro Civil e têm um local
para registrar as crianças na própria maternidade.
O prazo para fazer o registro é de até 15 dias após o nascimento.
Quando o registro for feito pela mãe, este prazo aumenta para 60 dias. No
caso da maternidade ou hospital no qual a criança nasceu ficar longe (mais
de 30 km) do local de moradia dos pais, o prazo para fazer o registro é de
90 dias. Quando a criança não nasceu em hospital, e não tem a Declaração
de Nascido Vivo – DNV, os seus pais devem comparecer ao cartório no
prazo máximo de 90 dias para o registro com duas testemunhas que
tenham o conhecimento do parto. Quem perder este prazo, precisa
comparecer ao cartório de residência, com duas testemunhas, para
começar o processo de pedido de registro (Lei 11.790/08). Para registrar o
adolescente (pessoa de 12 a 18 anos) e o adulto (maior de 18 anos) é preciso
também a presença de duas testemunhas maiores de 18 anos no cartório
de residência, que declarem conhecer a pessoa e confirmem sua
identidade. No caso do cartório suspeitar da falsidade da declaração
poderá exigir outras provas ou encaminhar para o juiz.

Clóvis Boufleur
Gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança

Estado

Obesidade infantil
Paraíba: Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) revelam que
das 734.243 crianças e adolescentes do sexo
masculino da Paraíba, 7% estão com
sobrepeso e 14,1% estão em excesso de peso, e
das 688.468 crianças do sexo feminino, 10,6%
estão com sobrepeso e 11,2% com excesso de
peso. Com base nesses dados, a Pastoral da
Criança na Paraíba está desenvolvendo ações
para combater a nova realidade detectada.
Em visita à Paraíba, a Dra. Zilda Arns
Neumann revelou que a grande preocupação
da Pastoral da Criança no Nordeste era com a
desnutrição e mortalidade infantil, mas com a

diminuição dos casos, a atenção está voltada
para o combate à obesidade.
Para trabalhar a diminuição dos casos no
Estado, Dra. Zilda disse que a Pastoral da
Criança está desenvolvendo trabalhos
educativos com as mães no sentido de
readequar a alimentação das crianças em
casa. Segundo ela, um dos trabalhos
executados é no sentido de orientar para o
plantio de hortas caseiras. "Precisamos que as
crianças se alimentem corretamente.
Qualquer pessoa pode fazer uma horta em
casa, mesmo aquelas que moram nos lugares
mais pobres. Tudo é uma questão de

educação e estamos trabalhando nesse
sentido", revelou.
Dra. Zilda Arns disse ainda que em muitos
casos as crianças acompanhadas pela
Pastoral da Criança com obesidade também
apresentam anemia. "Essas crianças precisam
de uma alimentação correta. Não quer dizer
que quem come muito, come bem. Por isso,
estamos dando mais atenção a essas crianças
e as mães porque uma mulher informada vai
ser essencial na mudança dos hábitos
alimentares", afirmou.
Fonte: André Gomes.
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Mensagem

Natal: Festa de alegria, de esperança e luz!
As
festividades
natalinas nos convidam à
busca de interiorização,
nos motiva a celebrar,
trocar presentes e, sem
dúvida, muitos encontros
de família carregados de
fraternidade.
Neste Natal, mais do
que pedir, temos muito a
agradecer ao Menino Deus
que suscitou em nossos
corações muito ardor e
coragem para acomIrmã Vera Lúcia Altoé
panhar nossas crianças e
Coordenadora Nacional
da Pastoral da Criança
gestantes. Sabemos que
todos os dias necessitamos de muita generosidade, entusiasmo, audácia, coragem. Precisamos ser apaixonados
como Discipulos - Missionários pela causa dos pobres, que é a opção
de Jesus.
Nesta data, o que será que se passa em nossa cabeça de líderes da
Pastoral da Criança ao contemplarmos o Menino Jesus que nasce em
uma manjedoura bem simples, pois não tinha nem lugar para nascer?
Justamente Jesus que vinha ao mundo para que todos tivessem vida
em abundância? (Jo 10, 10) Ele não teve condições dignas em seu
nascimento, porque nasceu muito pobre mesmo.
E nós, em nossa atuação pastoral, nos defrontamos com tantas
crianças que, ao nascer, achamos que não vão desenvolver dadas as
suas condições de vida, e que, no entanto, com o nosso trabalho,
passam a ter vida e vida em abundância.
Como nos narra o evangelho, depois de alguns dias do nascimento
de Jesus, seus pais receberam a visita dos reis magos que chegaram a
Jerusalém dizendo: “Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós
vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem”.
(Mt 2, 2)
Esta estrela tinha sido para os reis magos o sinal do nascimento de
Jesus. E eles vieram de longe para vê-lo e oferecer-lhe presentes.

É interessante que nós, líderes da Pastoral da Criança, no dia de
Natal certamente também contemplamos este Jesus que nasceu pobre
e dizemos também com os reis magos: “Nós vimos a sua estrela...” Qual
será a estrela, hoje, que é um sinal de Jesus para nós?
E aí nós ficamos pensando naquelas gestantes que acompanhamos
e que não querem que seu bebê nasça, ou se nascer, não querem ficar
com ele. E este bebê, para nós, é um sinal de Jesus. E, então, nós vamos
fazer de tudo para convencer esta gestante a ter o seu filho e a criá-lo
com carinho quando nascer.
E pensamos também naquelas mães que acompanhamos e que não
querem amamentar o seu bebê e, portanto, ele não vai ser feliz e não
terá saúde em sua vida. Nós, com toda a certeza, perceberemos neste
bebê o sinal do Menino Jesus que foi cuidado tão bem por sua mãe,
Maria. E vamos convencer esta mãe a amamentar o seu bebê e tornálo forte e preparado para vida.
E como os reis magos (ver Mt 2, 11), a nossa visita é o presente que
oferemos a estas gestantes e mães que acompanhamos: tudo o que
sabemos passamos para elas e tentamos convencê-las a cuidar da vida
de seu bebê, que é um dom de Deus para elas. Nós lhes damos o
presente de nossos conhecimentos, de nossa dedicação a elas. Em
retribuição, elas agradecem a Deus o presente da vida de seus filhos.
Rezemos louvando ao Senhor pelas maravilhas que ele manifesta
em nosso meio:
“Senhor Deus, vosso nome é glorioso em todo o mundo.
O universo que criastes manifesta vosso poder
e canta para vos louvar, bendizer e glorificar.
Da boca das crianças e dos bebês vem a vós o perfeito louvor
que surpreende os ímpios
e fecha a boca enganadora dos falsos profetas.”
Feliz Natal, a todos vocês líderes e coordenações, equipe de apoio,
parceiros, simpatizantes que conosco fizeram história de vida durante
este ano.
Que o Menino Deus retribua em bênção e graças todos os gestos de
dedicação e vida em beneficio dos mais necessitados.
Com carinho e preces extensivos a todos os seus familiares.
Votos de toda a Coordenação Nacional.

Feliz Natal
e próspero e abençoado Ano Novo!

Jornal 157:Layout 1 09/11/09 16:17 Page 14

14

dezembro/2009

Aprendendo Mais

Reflexão

A Celebração da Vida e a Palavra de Deus
Caros Líderes e Coordenadores(as). Foi
impresso um Dicas sobre a Celebração da Vida
com diversas orientações.
Aqui, queremos aprofundar um pouco como
a Celebração da Vida está baseada nas Sagradas
Escrituras, que nos ajudam a entender melhor o
que fazemos hoje, mensalmente, em nossas
comunidades.
1. O que quer dizer “Celebração” na
Bíblia
É “a reunião do povo para comemorar os
fatos centrais da vida e conservar a lembrança
dos acontecimentos que marcaram a
caminhada do povo”. (Bíblia Sagrada – Edição
Pastoral – pequeno vocabulário – página 1.616)
2. Origem da “Celebração” na Sagrada
Escritura
Quando da saída do povo de Deus do Egito,
“Javé disse a Moisés e Aarão na terra do Egito:
Este mês será para vocês o principal, o primeiro
mês do ano... Esse dia será para vocês um
memorial, pois nele celebrarão uma festa a Javé
como um rito permanente, de geração a
geração”. (Ex 12, 1-2. 14)... Quando seus filhos
perguntarem: Que rito é este? Vocês
responderão: É o sacrifício da Páscoa de Javé...
(Ex 12, 25-27).
O povo estava passando da situação de
escravidão no Egito para a liberdade, na terra
para onde Javé os levaria. Era a ”Páscoa de Javé”.
3. A “Celebração” é um lembrar-se dos
fatos passados
Esta recordação mantém presentes e vivos na
lembrança do povo os acontecimentos que
marcaram a sua história. Graças a esta memória
o povo preserva a sua identidade. Vejamos esta
bela citação: (Sl 78, 3-4. 6-7)
4. Como a “Celebração” foi acontecendo
na história do povo de Deus
O povo de Deus continuou a celebrar a

presença de Javé em seu meio, mas infelizmente,
com o andar dos anos, o povo de Deus nem
sempre agradou a Javé com suas celebrações.
Estas se tornaram vazias e sem sentido,
merecendo, então, as admoestações feitas pelos
profetas que cuidavam do cumprimento da
vontade de Deus: “Ainda que vocês me ofereçam
sacrifícios, suas ofertas não agradarão... Longe
de mim o barulho de seus cânticos, nem quero
ouvir a música de suas liras. Eu quero isto sim, é
ver brotar o direito como água e correr a justiça
como riacho que não seca”. (Am 5, 21-24)
O direito, na Bíblia, é um conjunto de leis
fundadas na justiça para orientar os julgamentos
a fim de resolver os conflitos, emitindo sentenças
a favor do inocente. E a justiça é a realização do
projeto de Deus. A justiça se concretiza na
partilha e na fraternidade, dirigindo a sociedade
para a solidariedade e a paz.
5. O que quer dizer “Vida” na Bíblia
A “Vida” na Bíblia quer dizer: “viver com”;
“viver para”; “estar presente aos outros”, significa
“comunhão”.
O Deus em que cremos é o Deus da vida. Crer
na ressurreição de Jesus implica defender a vida
de todos. Afirmar a ressurreição de Jesus é afirmar
a vida contra a morte. Depois da ressurreição de
Jesus nós não temos mais o direito de optar pela
morte, mas somente pela vida.
6. A Celebração da Vida na Pastoral da
Criança
O Guia do Líder 2007 destina várias páginas
para este momento importante na vida das
comunidades. É interessante que o Guia começa
dizendo que “as famílias se reúnem para
celebrar” (página 183).
Seguindo o conceito bíblico de “Celebrar”, que
é uma reunião do povo, podemos perceber a
importância deste encontro das famílias. Seria
bom, pois que o horário desta celebração pudesse
favorecer a presença de toda a família, inclusive
do pai, e não somente das mães e crianças.

Voltando ao Guia do Líder na página citada:
“as famílias se reúnem para celebrar as crianças
que estão bem e para se ajudar quando estão em
dificuldade”.
Celebramos, conforme a Sagrada Escritura,
os fatos importantes da vida das famílias. Se as
crianças se desenvolvem de maneira integral,
deve ser um motivo de muita alegria para os
pais. Isto merece uma comemoração, uma
celebração da comunidade.
Mas as famílias sabem, e nós também, que há
muitas crianças na sua comunidade que passam
por dificuldades. Então, com um espírito muito
fraterno, cabe a todos se ajudarem mutuamente
para superar os problemas. É interessante que
nós, os Líderes, estamos acostumados a dar
orientações às famílias e, talvez não pensemos
que as famílias podem se ajudar.
Estamos realmente realizando o que significa
Vida na Bíblia? As famílias estão “vivendo com”
os outros, estão “vivendo para” os outros, “estão
presentes” na vida da comunidade?.
Podemos dizer que nossas comunidades
podem realizar a Celebração da Vida, pois
escolheram a vida e não a morte. São momentos
de Páscoa e de Ressurreição.
Conclusão
Vamos valorizar a Celebração da Vida. Este
dia precisa ser preparado com muito amor.
Organizar uma acolhida carinhosa, uma
espiritualidade alegre, um lanche gostoso e um
local com brinquedos e brincadeiras para as
crianças”. (Guia do Líder – 2007 – página 185) É
um momento que deixa lembranças agradáveis.
Dá vontade de voltar no mês seguinte. No dia da
Celebração da Vida, nós nos sentimos
realizando a nossa missão, que é a própria
missão de Jesus.

Waldemar Caldin
Assessor da Pastoral da Criança
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Trocando Ideias

Receita

Dinâmicas

Suco de inhame

Neste mês de dezembro
achei que um bom assunto
seria
escrever
algumas
dinâmicas para os líderes fazerem
com mães, pais e familiares. Seria como um
presente para vocês, líderes, pois estaria
respondendo a solicitações que fazem no
site da Pastoral da Criança e também
quando me encontro com vocês nas
comunidades.
AMOR E CARINHO
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 20/30 minutos
Objetivo: demonstrar e conversar sobre
sentimentos.
Material: um bichinho de pelúcia.
Descrição: o coordenador do grupo
pede para que todos formem um círculo e
passa entre eles um bichinho de pelúcia,
no qual cada participante deve demonstrar
concretamente um sentimento. Após a
experiência, os participantes são
convidados a fazer o mesmo gesto no
colega à sua direita. Por último, deve-se
debater sobre as reações dos integrantes
com relação ao sentimento que sentiram e
à demonstração que receberam do colega.
Pode-se falar também da facilidade e
dificuldade de expressar sentimentos de
amor, admiração, como também de saber
compartilhar sentimentos negativos como
raiva, mágoa sem ferir a outra pessoa. Para
terminar, pedir que as pessoas do grupo
fechem os olhos, respirem calmamente e
abracem quem está próximo para levarem
o calor do abraço como recordação do
momento que passaram juntos. Essa
dinâmica pode ser boa para grupos que
ainda não estejam bem unidos ou que
estejam apresentando problemas de
relacionamento.

VARINHAS QUE NÃO QUEBRAM
Participantes: até 15/20 pessoas
Tempo Estimado: 20/30 minutos
Objetivo: mostrar a união de um
grupo na busca de soluções para resolver
dificuldades.
Material: um feixe de 16 varinhas
(pode-se usar palitos de churrasco)
Descrição
1. Pedir que um dos participantes pegue
uma das varinhas e a quebre (o que fará
facilmente).
2. Pedir que outro participante quebre
cinco varinhas juntas num só feixe
(será um pouco mais difícil).
3. Pedir que outro participante quebre
todas as varinhas que restaram, se não
conseguir, poderá chamar uma outra
pessoa para ajudá-lo.
4. Pedir que todos os participantes falem
sobre o que observaram e concluíram.
5. Procurar levantar alguma dificuldade
que as famílias tiveram e ver como foi
resolvida e relacionar com a dinâmica
feita.
6. Terminar com uma reflexão sobre a
importância da união das famílias e dos
líderes na busca de soluções para
dificuldades.
Desejo a todos vocês um Natal que
celebre a paz, a união e o amor entre as
pessoas. “Deus é amor, Nele nós
encontramos a força para continuar a
caminhada”

Márcia Mamede
Assistente Técnica da Pastoral da Criança.

Ingredientes
• 200 gr. de inhame (1 copo),
• 1 litro de leite,
• açúcar à gosto.

Modo de Preparo
• Cozinhe o inhame. Depois de frio, bata o
inhame no liquidificador junto com o leite e
açúcar. Servir gelado.

Campanha

Dormir de Barriga para
cima é mais seguro
Quem recomenda que os bebês devem dormir
de barriga para cima?
As evidências científicas são inquestionáveis e
as academias de pediatria dos Estados Unidos e
Inglaterra, por exemplo, já recomendam
fortemente deitar o bebê de barriga para cima. Os
países que promovem deitar o bebê nessa posição
reduziram as mortes súbitas em 50%. A Sociedade
Brasileira de Pediatria também faz esta
recomendação e a Pastoral da Criança orienta as
mais de 1,4 milhão de famílias acompanhadas que
os bebês devem dormir de barriga para cima.
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Video

“A Festa da Vida”
O DVD “A Festa da Vida” é uma coletânea das ações básicas de
saúde, educação, nutrição e cidadania desenvolvidas pela Pastoral da
Criança em todo Brasil. Com imagens de líderes atuando em centenas
de comunidades, o vídeo mostra a presença da Pastoral da Criança em
diversos contextos e realidades, especialmente nas áreas mais
carentes e empobrecidas do país.
O vídeo apresenta, ainda, o testemunho de coordenadores, líderes e
mães acompanhadas relatando a importância da Pastoral da Criança
e os benefícios concretos que suas ações trazem para a melhoria da
qualidade de vida de gestantes, crianças e famílias.
O vídeo “A Festa da Vida” é um excelente instrumento de
comunicação para divulgar a Pastoral da Criança nas comunidades e
também motivar e fortalecer a missão dos voluntários que atuam na

entidade. “Um gesto de amor. Vida e esperança que brota em nosso
chão”. Com essa mensagem final, o vídeo resume em imagens, palavras
e emoção a força e abrangência dessa pastoral que, ao longo de 26 anos
de existência, vem transformando a vida de nossas comunidades, para
que todas as crianças tenham vida e vida em abundância.

Título: “A Festa da Vida”
Formato: DVD
Duração: 15 minutos
Produção: Coordenação Nacional
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 dezembro 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 948
Programa 949
Programa 950
Programa 951
Programa 952

Gestação Saudável
Dengue
Cuidados com a saúde no verão
Natal
Ano Novo

(de 30/11 a 06/12/2009)
(de 07/12 a 13/12/2009)
(de 14/12 a 20/12/2009).
(de 21/12 a 27/12/2009)
(de 28/12 a 03/01/2010)

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.

