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Comunidades

Acompanhe o trabalho que o
Setor Aracaju, Sergipe, realiza junto às
gestantes e crianças de suas comunidades.

Economia
e
Vida

página 09

As Igrejas-membro do
Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs (Conic) assumiram o
compromisso de realizar a
Campanha da Fraternidade
2010, com o tema
“Economia e Vida” e o lema
“Vocês não podem servir a
Deus e ao Dinheiro” (Mt 6,24).

Saiba mais sobre a Assembleia
Diocesana realizada no
Setor Guiratinga, Mato Grosso.
página 11

Aprendendo Mais

Participe da Campanha da
Fraternidade em sua
comunidade!

Ações Básicas
Saiba como previnir
as verminoses.

Mutirão em Busca das Gestantes
página 11

Saúde Bucal
Saiba mais sobre os
primeiros dentinhos do bebê.
página 16

Fevereiro 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:
É com especial carinho que desejo a você
durante todo ano de 2010 muita alegria, saúde,
perseverança e garra em sua missão na Pastoral da
Criança. Neste mês iniciamos a Quaresma, tempo
de reflexão, de compromisso! Nesta edição do
jornal, vocês poderão ler algumas mensagens sobre
o tema da Campanha da Fraternidade que podem
ser utilizadas no Dia da Celebração da Vida ou
estudadas em conjunto na Reunião de Reflexão e
Avaliação, como também em Rodas de Conversa ou
outras reuniões da comunidade.
Destaco também, nesta edição, as orientações
às gestantes. Aproveito aqui para dar-lhes meus
parabéns! O resultado do seu trabalho junto às
gestantes e crianças de sua comunidade e junto ao
poder público de seu município é extraordinário.
Contudo, ainda me preocupo com as gestantes e
crianças que ainda não têm esse acompanhamento
da Pastoral da Criança. Por isso, é necessário
aumentar o número de líderes. Conto com a sua
colaboração para isso!
Que o Senhor da Vida continue abençoando
sempre mais o seu trabalho missionário, a sua
família e as famílias que você acompanha.
Saudações fraternas,
Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança.
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Economia que gera vida!
A Campanha da Fraternidade de 2010 aborda
a temática da Economia e Vida. Os assuntos sobre
economia são complexos. Para entender de
economia é só ver o que faz uma mãe para que o
pão chegue em casa e seja suficiente para que
todos comam. Desde que mundo é mundo se
sabe que sem trabalho não é possível manter uma
família. Quem não trabalha não come. E se não há
trabalho para todos, como fazer?
Economia significa organizar a vida de tal modo
que haja oportunidade de trabalho para todos, haja
produção de bens, haja desenvolvimento para os
cidadãos, haja progresso para o Estado e a Nação. A
economia visa a inclusão dos cidadãos com justiça
Dom Aldo Di Cillo Pagotto
social. Disso depende o desenvolvimento
Arcebispo da Paraíba
Presidente do Conselho Diretor
sustentável, tanto das pessoas quanto para o
da Pastoral da Criança
crescimento da cidade e do Estado.
Isso tudo só é possivel se o Estado planejar
metas, garimpar meios e oferecer oportunidades.
Isso exige investimentos no capital humano, com capacitação técnica e científica das
pessoas e garantia de recursos financeiros. Enfim, é preciso assegurar investimentos na
educação, inclusive na capacitação para o trabalho de qualidade.
A cada ano milhares de jovens são lançados no mercado de trabalho. A maioria não tem
condições de ser absorvida. Sabem por que? Porque hoje se exige qualidade técnica para
qualquer tipo de trabalho. Por outro lado, há muita gente que não quer trabalhar. Muitos
esperam viver das ajudas que recebem do governo. Quem faz corpo mole nunca vai pra frente.
Não basta trabalhar para produzir bens e acumular dinheiro somente para si. É preciso
aprender a partilhar a vida uns com os outros, gerando oportunidades. Peçamos a Deus a
graça de ser solidários com tantos que nunca foram valorizados, nem tiveram chances para
crescer na vida.
Há muita coisa mal repartida na nossa vida e no mundo no qual vivemos! Isso acontece
por causa do egoismo humano. A começar por nós mesmos, observemos quanta coisa boa
nós temos, que podem e devem ser
partilhadas, abrindo espaço e
oportunidades para os outros!
Não conseguimos amar a Deus e
servir o próximo se acumularmos os
bens que passam pelas nossas mãos
somente para nós mesmos. Todo bem
que Deus nos dá, todo bem produzido
deve gerar vida e oportunidades para
os que mais precisam e merecem. Isso
se chama “economia que gera
comunhão”.

“Não basta trabalhar para
produzir bens e acumular
dinheiro somente para si. É
preciso aprender a partilhar
a vida uns com os outros,
gerando oportunidades”

Jornal 159:Layout 1 16/12/09 14:31 Page 3

Mensagem

03

fevereiro/2010

Querida(o) 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.
Conselheira do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social
da Presidência da República.

É com muita alegria que escrevo a você, esperando
que você e sua família estejam passando bem e
animados com sua maravilhosa missão, de ajudar a
construir um mundo melhor, mais justo e fraterno,
cuidando bem das crianças de hoje. Elas são as nossas
mais preciosas sementes de paz, fruto da justiça.
Trago para você um abraço de milhares de líderes
da Pastoral da Criança de outros países. Quando falo
de seu trabalho, feito com tanto amor e garra no
Brasil, os seus olhos brilham de entusiasmo.
Os líderes me contam que andam horas e horas no
alto da montanha para visitar as famílias e ensiná-las a
aproveitar todos os alimentos, para vencerem a
desnutrição e a anemia de seus filhos. E muitas das
líderes são também desnutridas, depois de tudo o que
passaram durante anos de guerra, refugiando-se no
mato e comendo até raizes para não morrerem de fome.
Entretanto, encontrei nelas uma riqueza muito
grande: mesmo viúvas de maridos mortos na guerra,
elas mantiveram o seu maior tesouro, a Fé em Deus e
o sorriso de quem sabe que está trabalhando para o
mundo melhorar.
Elas estão conscientes de que o Timor Leste vai
enfim ter paz, se as gestantes forem apoiadas, se se
alimentarem melhor e as crianças mamarem no peito,
crescerem com saúde e respeito, com todas as vacinas
em dia, e forem educadas com amor e sem
preconceitos.
Essas líderes, mesmo de longe, estão sempre
olhando para você, querida líder, que conseguiu aqui,
no Brasil, controlar a desnutrição, pois há 25 anos
mais da metade das crianças pobres da Pastoral da
Criança eram desnutridas e hoje apenas 3 crianças

em cada cem está nessa situação. A mortalidade
infantil, na maioria das comunidades pobres, estava
acima de 80 mortes entre cada 1000 crianças que
nasciam vivas e, hoje, está em 13 por mil. Por isso,
você não pode desanimar. Peço a você que ofereça os
sacrifícios que são próprios dessa linda Missão de Fé e
Vida, para que mais pessoas se engagem nela, e o
amor vença todos os obstáculos.
Hoje, ainda preciso lhe falar sobre a prevenção da
pneumonia e de outras infecções respiratórias que são
a segunda causa de morte das crianças no Brasil e em
muitos outros países.
Nada melhor que incentivar o aleitamento
materno exclusivo até 6 meses e depois completar
com outros alimentos saudáveis, como ensina o Guia
do Líder da Pastoral da Criança. O aleitamento
materno melhora as defesas naturais da criança
contra infecções e alergias para o resto da vida; depois,
para que se tenha uma alimentação saudável; tomar
todas as vacinas, para não enfraquecer a criança
devido a essas doenças; ter muita higiene com as
mãos, e arejar bem a casa, principalmente se tem uma
pessoa já doente com gripe. Se fizermos tudo isso, será
muito difícil que essa criança morra por infecção
respiratória. Mas, se ela respirar rapidamente e tiver
febre alta, temos que levá-la imediatamente ao
serviço de saúde. Pode ser pneumonia.
Por hoje termino, enviando saudações para sua
família e para todas as famílias, gestantes e crianças,
que você acompanha na sua comunidade. Para você,
o meu especial e carinhoso abraço, de quem está
sempre ao seu lado,

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 6”. 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.

Missionários

Missionária da esperança
Recordamos, com saudades, de Irmã Lúcia Maria Berres, missionária
da Pastoral da Criança que faleceu. Seu tempo foi dedicado à vida e seus
cuidados com aqueles que mais precisam. Ela esteve na Coordenação
da Pastoral da Criança do Setor Passo Fundo, Rio Grande do Sul, de 2002
a Julho de 2005. Depois disso, decidiu ser missionária e deixar o Rio
Grande do Sul por um ano, assumindo a missão de implantar a Pastoral
da Criança no município de Governador Luis Rocha, na Diocese de
Caxias do Maranhão, Maranhão. Ali, ela atuou com mais duas
missionárias: Elizângela Marques Barbosa, de São Paulo, e Erlane dos
Santos Silva, do Piauí .
Queremos deixar nosso carinho e nossa saudade, por mais uma guerreira que soube ocupar o
seu lugar, mostrando um jeito alegre de levar o evangelho ao nosso povo. Agradecemos pela
simplicidade e garra, pela semente plantada. As crianças e famílias maranhenses agradecem pela
sua vida.
Colaboração: Rosalina Stefanelo.

Rio Branco • Acre

Pinheiro • Maranhão

Relato

Festa para as crianças

O ano de 2009 foi muito importante para
todos da Pastoral da Criança da Diocese de
Rio Branco e também do Estado do Acre.
Queremos celebrar a nova coordenadora do
Setor Cruzeiro do Sul, Cheiza Melo. Pedimos a
Deus que a ilumine em sua nova caminhada.
Agradecemos a Irmã Inês Bultel pelos anos
dedicados aquele setor. Destacamos também
o encontro de multiplicadores do Guia 2007,
com a presença dos multiplicadores do
regional noroeste e a nossa querida Ana Ruth
Goés que na oportunidade visitou três ramos
em nossa diocese: Bom Jesus Abunã, Nossa
Senhor da Paz e São José.
Aconteceu, também, a capacitação para
capacitadores em Saúde Bucal, Alimentação
Saudável e Hortas Caseiras, Brinquedos e
Brincadeiras. Em todos os ramos muitas ações
importantes aconteceram. Na Paróquia São
Sebastião, de Rio Branco, aconteceram os
encontros de grupos de gestantes, capacitação
em saúde bucal e brinquedos e brincadeiras
dentre outras ações. A Paróquia Bom Jesus, de

Para alegrar as crianças da comunidade
Gurguéia, fizemos uma festa especial para as
crianças. Esta grandiosa festa foi resultado
da parceria com os líderes da comunidade
de Iguarapiranga, professores da escola
Padre João Piamarta, Secretaria de
Educação e o vereador Américo. Com os
esforços de cada um, conseguimos olhar
estampado no rosto de cada criança um
sorriso de felicidade. Contamos ainda com a
participação especial da brinquedista
Rosilene Sousa que fez a festa acontecer na
compania do Coordenador de Ramo Jorge
Luis. No final foi servido um delicioso suco
de frutas da região, pipoca e picolé de frutas.
Assim foi mais uma festa da Pastoral da
Criança e aproveitamos ainda para
parabenizar todas as famílias pelo amor e
cuidado com suas crianças. Que Deus
abençoe a todos que lutam em defesa da
vida.

Líderes se reúnem para celebrar.

Abunã, se destacou com os grupos de
gestantes, capacitação para novos líderes,
brinquedos e brincadeiras e saúde bucal.
Convidamos todos os líderes e
coordenadores para que em 2010
continuemos perseverantes, unindo fé e vida
na construção de uma comunidade mais justa
e fraterna!
Colaboração: Heveraldo Oliveira
Coordenação Estadual - Acre.
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Recado

Capacitação de líderes
A Diocese de Itaguaí está em festa, pois concluímos duas
capacitações nos Ramos Sagrada Família e Santíssima Trindade, no
município de Angra dos Reis.
Com o auxílio de mais esses líderes pudemos acompanhar mais
crianças e gestantes. Agradecemos a Deus por esses novos líderes e
também pelo Ramo Santa Terezinha que estava parado e agora
recomeçaram os trabalhos da Pastoral da Criança. Agradeço a todos
os coordenadores de Ramo pela forma que fomos acolhidos na
Coordenação de Setor e peço ao Senhor Jesus que dê a cada um saúde
e alegria para levar vida para nossas crianças e gestantes.
Colaboração: Auriléia P. Fernandes – Coordenadora Diocesana.

Teixeira de Freitas • Bahia

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

Janaúba • Minas Gerais

Proteger a vida

Alimentação Saudável
Aconteceu no Ramo Santa Rita de Cássia o segundo encontro de
alimentação saudável. O Encontro teve o objetivo de enriquecer ainda
mais a Celebração da Vida.
No encontro, a capacitadora Isabel não somente ensinou aos
líderes o que é uma alimentação saudável, mas também demonstrou
como preparar os alimentos.
Contamos com inúmeras receitas partilhadas entre os líderes,
como: caldo verde, pastelões rápidos, cuca de banana, entre outras.
Estas receitas podem ser preparadas para o Dia da Celebração da Vida
nas comunidades.

A sacralidade da vida humana tem sua origem e a razão de sua
dignidade no ato criador de Deus. A vida humana precisa sempre ser
respeitada, não importa o estágio ou a condição em que se encontra.
Com que coerência, lutamos contra guerras, terrorismo, torturas e
assassinatos, se somos coniventes com a eliminação de seres humanos
inocentes e indefesos?
A vida humana é um dom gratuito para quem a possui e cada
pessoa é um dom valioso para a humanidade, não obstante a
variedade das suas condições sociais, de idade ou de saúde.
Que o Senhor da Vida, por intercessão da Imaculada Conceição
Aparecida, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos abençoe e nos proteja em
nossa luta pela vida.

Colaboração: Alexandre Guerra

Colaboração: Setor Janaúba

s
o
d
a
c
e
R
e
d
Mural
“Olá amigos de todo o Brasil! Que bom mais um vez
poder colaborar com esse importante instrumento de
formação que é o nosso jornal. Nós da Diocese de Rio
Branco queremos destacar a importância que o jornal
tem para todos nós voluntários. Aprendemos muito com
os temas que mensalmente são abordados. Parabéns!”
(Heveraldo Oliveira - Coordenação Estadual - Acre)

“A Pastoral da Criança da Paróquia São José, em Santo
Antônio do Descoberto, agradece a Dona Eva pelos 11 anos de
dedicação ao trabalho de líder e coordenadora da pastoral em
nossa paróquia. Apesar da sua saúde frágil, com idade de 63
anos e há 20 anos sofre de uma incurável doença, sempre
trabalhou com muita dedicação na Pastoral da Criança. Agora,
foi obrigada a deixar o trabalho pelo agravamento de sua
doença. Que Deus lhe ajude a recuperar a saúde. São os votos
da família Pastoral da Criança.” (Luziânia - Goiás)
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Marabá • Pará

Guanhães • Minas Gerais

Comemoração

Música

Em 1998, a Pastoral da Criança foi
implantada em Bom Jesus do Tocantins
graças à iniciativa de integrantes do ECC
(Encontro de Casais com Cristo). Com a
primeira coordenação, Ilza Esteves,
juntamente com Mizialva Costa, Edvânia
Quintão, Josiene Gonçalves e Terezinha
Ribeiro realizaram as primeiras celebrações
da vida em locais improvisados. Em 2002, foi
eleita como coordenadora Joelina Moreira
que em seu pleito iniciou a construção do
alicerce da sede da Pastoral da Criança, no
terreno concedido pela Igreja Católica. No

fim do ano de 2007, foi eleita Edvânia
Quintão como coordenadora. Em março de
2008, inciou-se a construção da sede, com o
apoio da comunidade, da Igreja Católica e
parceria com a Prefeitura Municipal. Em
agosto de 2009, os líderes da Pastoral da
Criança, juntamente com a comunidade,
puderam comemorar a inauguração de sua
maior conquista, festejada com uma Santa
Missa, celebrada pelo padre Francisco de
Assis da Paz.
Colaboração: Edvânia Quintão da Silva – coordenadora

Brasília • Distrito Federal

20 anos
A Pastoral da Criança da Arquidiocese de
Brasília comemora 20 anos de vida e esperança
dos discípulos missionários que acreditam na
multiplicação do saber e na convivência
fraterna. Em comemoração, realizamos
momentos especiais para celebrar o nosso
compromisso com o reino de Deus e com os
irmãos. Contamos com a presença da Irmã Vera
Lúcia Altoé, Coordenadora Nacional da Pastoral
da Criança, que visitou gestantes e líderes, como
também participou de Celebrações da Vida,
visitou alguns padres da nossas comunidades e
participou de entrevista de rádio na
comunidade.
Realizamos uma linda missa em Ação de
Graças, presidida por Dom João Braz de Aviz,
Arcebispo de Brasília, no Santuário Nossa
Senhora de Fátima. Para completar a nossa
alegria, contamos com a presença da Dra. Zilda
Arns Neumann, coordenadora Internacional da
Pastoral da Criança, que nos parabenizou por
toda coragem em lutar em favor da vida levando
às famílias, crianças e comunidades toda a
nossa dedicação, amor, esperança e luz na vida
de tantos irmãos que clamam por justiça. Em
seguida, os líderes receberam na Câmara

A Pastoral da Criança, do Ramo São
Sebastião, em Sabinópolis, conta hoje com um
projeto de uma banda de percussão chamada
Anjos das Ruas, uma iniciativa da
coordenadora Cecília Natalícia. Pensando nos
anos de convivência com essas crianças,
Cecília resolveu fazer algo para que elas
pudessem se divertir e aprender. Fez de sua
casa um estúdio para as aulas. O projeto
iniciou em março de 2008 com cinco crianças e
hoje conta com vinte. O projeto conta com a
colaboração dos pais, líderes, padres,
autoridades, fotógrafo, professores e
voluntários. A banda já fez várias
apresentações na cidade e em cidades
vizinhas.
Colaboração: Geralda Lacerda da Costa Silva

Jundiaí • São Paulo

Alimentação Saudável
Pastoral da Criança comemora 20 anos no Distrito Federal.

Legislativa do Distrito Federal, homenagem
com certificado de moção honrosa. No
domingo, realizamos o Encontrão dos líderes
com todos os setores da Pastoral da Criança do
Distrito Federal.
Queremos agradecer a Deus pela
oportunidade de partilhar e de promover um
mundo mais solidário e de sermos instrumento
de paz e amor. Agradecemos a todos que
contribuíram para que este momento
acontecesse.
Colaboração: Gildete Soares Andrade
Coordenadora Estadual do Distrito Federal

A Pastoral da Criança da Diocese de Jundiaí
e a Cáritas Diocesana de Jundiaí promoveram
no Dia Mundial da Alimentação uma
apresentação de práticas saudáveis de
alimentação, a custo baixo, com alto valor
nutritivo e de fácil preparo. O projeto "Cozinha
Enriquecida" da Pastoral da Criança,
juntamente com as alunas do Projeto Vida
Nova, prepararam um almoço com o
aproveitamento integral dos alimentos. O
cardápio selecionado pela nutricionista
voluntária, Susi David, foi preparado no Centro
Comunitário São Francisco de Assis, no Jardim
Novo Horizonte.
Cerca de 20 alunas do Projeto Vida Nova
puderam aproveitar uma apresentação de
práticas saudáveis de alimentação, a custo
baixo, com alto valor nutritivo e de fácil
preparo.
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Cajazeiras • Paraíba

Crato • Ceará

Homenagem

Solidariedade

No dia 16 de Setembro de 2009, na Diocese
de Cajazeiras, o nosso bom Deus levou uma
pessoa especial na vida da Pastoral da Criança,
uma jovem que foi líder, coordenadora de ramo,
coordenadora de área e ministra da Eucaristia e
fez parte do grupo de jovem, na sua
comunidade paroquial.
Jocilene Araújo, mais conhecida por todos
por Lene, era da cidade de Pedra Branca e se
dedicou por muitos anos ao serviço da Pastoral
da Criança na comunidade e na coordenação
do Setor de Cajazeiras. Uma pessoa simples,
amiga, companheira. Sempre estava ao lado das
pessoas mais carentes da sua comunidade,
onde atuava em seus trabalhos pastorais.

No dia 23 de outubro de 2005, o
Coordenador da Pastoral da Criança da
Paróquia São José de Potengi deu um exemplo
de cristão em sua paróquia. O mesmo salvou
uma criança com quatorze meses de vida, que
estava com desnutrição de alto risco. Hoje,
Luiz Henrique com quatro anos e oito meses é
muito querido por sua família e comunidade.
Além disso, é uma criança bastante saudável.
Diz Ilário: “se for necessário, sendo para salvar
a vida de uma criança, eu adotaria quantos
fosse”.

Jocilene Araújo: saudades de uma grande amiga e líder.

Faleceu com apenas 28 anos. Que o Senhor a
receba em Sua morada e que ela possa olhar por
nós e por nossos irmãos e irmãs da Pastoral da
Criança.

Diamantina • Minas Gerais

Mariana • Minas Gerais

Casamento

15 anos

A Pastoral da Criança é uma resposta às
carências da população empobrecida. Cada
um da pastoral é um anjo de luz que aparece na
vida das crianças e de suas mães que carecem
de recursos humanos e materiais. Deus nos
chama e nos entrega uma missão repleta de
responsabilidades. Nossa tarefa diária é ir ao
encontro, é defender e promover a comunhão
de vida na família. Atendendo a esse chamado,
a Coordenadora Dometília, do Ramo São
Bento, da Paróquia Imaculada Conceição de
Buritizeiro, evangelizou e preparou o casal
Adriana e Manuel para o matrimônio. O
casamento foi celebrado por Padre Wagner no
assentamento Canabrava. Foi uma cerimônia
simples, mas muito bonita. Contamos com a
presença da Coordenadora de Setor, Maria de
Jesus, e de algumas líderes. O casal já vivia
junto e tem dois filhos que são acompanhados
pela Pastoral da Criança. Eles agradeceram a
coordenadora Dometília o esforço que teve
para realizar esse sonho.
Agradecemos as coordenadoras e líderes,
que são o alicerce de nossa caminhada.

Itabirito - No dia 28 de julho de 1994,
iniciamos uma reunião em que ficaria definido
se seria ou não necessário a implantação da
Pastoral da Criança em nossa comunidade.
Padre Roberto apresentou-nos Zilda Helena e
Quitéria, que era coordenadora da Pastoral da
Criança em nossa paróquia. Zilda explicou-nos o
que é e qual o objetivo da Pastoral da Criança. A
Pastoral da Criança luta pela vida, desde a mãe
gestante e após o nascimento da criança e a
acompanha até os seis anos de idade.
Entendemos que a Pastoral da Criança vive o
amor ao próximo, sendo um trabalho social e
religioso, abrangendo e atendendo as crianças
indiferente de religião ou condição social. Após
sua explicação, o grupo presente juntamente
com Padre Roberto decidiu prosseguir os
trabalhos e implantar a Pastoral da Criança em
nossa comunidade. Partimos, então, para a
capacitação, preparação e divisão de tarefas. No
dia 18 de agosto de 1994, ficou decidido que
iríamos visitar todas as casas de nosso bairro e
cadastrar todas as gestantes e crianças menores
de 6 anos convidando para a celebração da vida

Colaboração: Pedro Marcos - Equipe de Setor

em que seria realizada a primeira pesagem.
Neste dia, foi escolhida para coordenadora
Margarida; como secretárias: Jacqueline e Neuza
e as líderes Alzira, Ilda, Madalena, Neném, D.
Lulu, Naná e Ana Maria seriam responsáveis
pelas visitas. Foram várias as dificuldades, mas
também muitas as alegrias. Até que em outubro
de 1994, já contávamos com aproximadamente
500 crianças cadastradas.
Hoje, após 15 anos se passaram. Foram vários
os colaboradores, pessoas que vestiram a camisa
e arregaçaram as mangas por muito tempo,
outras que, por vários motivos, estiveram
presentes, depois nos deixaram, mas todas de
muita importância e com muito empenho.
Foram inúmeras crianças acompanhadas, entre
elas estava Taynara Cristina que ainda estava no
ventre da mãe quando a Pastoral teve inicio e
hoje é uma das líderes. Agradecemos ao Padre
Roberto que abrilhantou a missa das crianças
que foi realizada na matriz do Bom Pastor no dia
12 de outubro de 2009, na comunidade Santa
Matilde. Lá comemoramos os 15 anos de
caminhada.
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Grajaú • Maranhão

Florianópolis • Santa Catarina

Comemoração

Trajetória

Uma animada caravana formada por vários
coordenadores e líderes da Pastoral da Criança
da Diocese de Grajaú partiu da cidade de
Presidente Dutra em vários ônibus para São
Luís com a finalidade de comemorar os 25
anos da Pastoral da Criança no Estado do
Maranhão.
O evento em São Luís contou com a
presença da fundadora da Pastoral da Criança,
Dra. Zilda Arns, que falou da alegria em
partilhar com tantas pessoas de boa vontade
momentos fortes, de celebração da vida e da
dedicação de tantos irmãos. Para o
coordenador diocesano, Gedom Costa, a
Diocese de Grajaú está de parabéns tanto em
sua atuação, como nas ações da Pastoral da
Criança nas diversas comunidades, como
também no compromisso com a vida.

No mês de outubro de 2009,
comemoramos 14 anos da Pastoral da
Criança em Garopaba.
Este foi um período de avaliação dos
frutos colhidos, na assistência ao bem estar
das gestantes e crianças de zero a seis anos.
Seremos sempre gratos a Noili Sena,
atuante há 23 anos como líder Capacitadora
na Pastoral da Criança. Ela foi a idealizadora
e lançou as primeiras sementes deste Projeto
de Vida nas comunidades de Garopaba.
Atuamos em 11 comunidades no
município, com o empenho das líderes e
apoios. A Pastoral da Criança possui sua sala
anexa à Paróquia São Joaquim, sob a
coordenação de Zilma Santos Abreu. Somos
agraciados também com o apoio de Padre
Alcione, participando nesta caminhada de fé
e esperança.
Destacamos também os trabalhos em
parceria, como a Empresa Mormai, no
"Projeto Com Saúde Fica Fácil Aprender", um
trabalho direcionado às crianças com
dificuldade no aprendizado, onde são

Frederico Westphalen
Rio Grande do Sul

Brinquedos e
Brincadeiras
É com muita alegria que queremos partilhar
nossa experiência de capacitação de
brinquedos e brincadeiras. A capacitação
aconteceu no salão paroquial da Paróquia
Santo Antônio, em Palmeira das Missões. Foi
muito importante o impulso de animação com
o grande grupo. Todos os brinquedistas
fizeram brinquedos criativos, lembrando os
tempos antigos que brincavam e criavam seus
próprios brinquedos. Com certeza, os
brinquedistas alcançaram o objetivo desejado
que foi adquirir experiência para levar para
suas comunidades e realizá-la com as crianças
acompanhadas.
Colaboração: Cleci Pacheco de Souza,
Sandra Nazario e Gabriel R. Rossi

Líderes acompanham a comunidade em Garopaba.

acompanhadas pela Psicóloga Karina
Federbusch.
Neste gesto de união e trabalho, seguimos
nesta missão em parceria com ESFEstratégia Familiar, uma equipe da Saúde
Municipal, formada por enfermeiras,
assistentes e médica pediatra, atuando nos
encontros com as crianças nas comunidades.
O resultado deste trabalho voluntário é a
saúde e o bem estar de nossas crianças nas
comunidades do município de Garopaba.
Colaboração: Neli N. Nobre

Dourados • Mato Grosso do Sul

Esperança
A Pastoral da Criança, em Nova Casa Verde,
teve início em 2003. A necessidade de dar apoio,
orientação e imprimir valores cristãos às
famílias carentes fizeram com que um grupo de
mulheres se organizasse e procurasse alguma
alternativa. Surgiu, então, a idéia de procurar a
Igreja Católica e deu-se início a uma missão
belíssima. Assistir, acompanhar e ajudar as
famílias, em especial crianças, gestantes e mães
em ações básicas de saúde. A missão foi bem
acolhida e logo tiveram início as Capacitações.
Muitas pessoas se interessaram e com alegria se
colocaram a serviço.
Hoje, após seis anos, a Pastoral da Criança

continua firme em nossa paróquia. Várias
capacitações foram feitas. Contamos com 10
líderes e 12 pessoas de apoio atuando.
Acompanhamos em torno de 60 crianças.
Apesar de ser um bom grupo ainda somos
poucas, pois a população aumenta a cada dia.
Nossa alegria são os grupos no assentamento
onde o Dia da Celebração da Vida é sempre
uma festa. Para nós, a Pastoral da Criança é
uma forma de levar às famílias, em especial as
carentes, algo mais. Levamos a esperança de
uma vida mais digna e saudável, levamos
nosso carinho e atenção, levamos a nós
mesmas, levamos vida e isso é tudo!
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Aracaju • Sergipe

Cascavel • Paraná

Guaxupé • Minas Gerais

Gestantes

Celebrações

Mensagem

As líderes do Ramo Nossa Senhora da Boa
Hora, Arquidiocese de Aracaju, estão
realizando um excelente trabalho junto às
gestantes de suas comunidades.

Com animação e entusiasmo, a
Coordenadora com suas líderes e equipe
de apoio organizam o Dia da Celebração
da Vida. A presença de mães e crianças é
bem expressiva a cada mês. Além das
Celebrações mensais, os líderes
organizam momentos especiais para as
crianças e suas famílias. Ao longo do
ano, geralmente três eventos se
destacam: a Festa Junina, a Festa do Dia
das Crianças e a Confraternização de
Fim de Ano. Parabéns a todos os líderes
que se empenham em realizar essas
atividades.

A líder da Pastoral da Criança, conhecida
por “Dona Maria”, faleceu, deixando muitas
saudades no Setor Guaxupé. Exemplo de
mãe, de esposa, de companheira e de
voluntária, conseguia ser tudo isso ao mesmo
tempo de maneira perfeita e invejável. Fez da
nossa família a sua; da comunidade parte da
sua vida; do salão comunitário a extensão da
sua casa. Preocupava-se com detalhes, com a
perfeição do ambiente, com as toalhas bem
passadas e bem postas sobre o altar, com as
flores viçosas, com os coroinhas bem
preparados. Tudo parecia acontecer de forma
automática diante do poder desta mulher. Os
grandes eventos, as grandes festas, os
grandes almoços, os lanchinhos da Pastoral
da Criança... tudo perfeito no sabor, na
quantidade e no carinho.
E agora dona Maria, e agora? Agora, Dona
Maria está com essa vasta experiência, no
céu. E que São José, que foi o santo de sua
devoção e seu companheiro nesta
caminhada, agora venha lhe dar a mão. E
quanto a nós, Dona Maria, ficaremos com
seus ensinamentos, seus exemplos, suas
alegrias, seu dinamismo e a eterna saudade
que já se fez presente neste momento de
despedida.

Colaboração: Ondina Maria Dillenburg

Líder no acompanhamento às gestantes.

Cachoeiro do Itapemirim • Espírito Santo

Atividades
Aconteceu no Distrito de Soturno- Ramo
Sagrada Familia, uma linda festa em
comemoração aos 15 anos da Pastoral da
Criança. Estiveram presente aproximadamente 160 pessoas entre líderes da
Pastoral da Criança, seus familiares e famílias
acompanhadas pela Pastoral da Criança.
Houve uma linda missa, celebrada pelo Padre
Rogério, que valorizou imensamente o

trabalho da Pastoral da Criança nestes 15
anos de caminhada. A festa foi organizada
pela Coordenação Paroquial, Área e Diocese,
onde as três coordenações estiveram
presentes para animar e parabenizar os
líderes pelo esforço e dedicação às crianças e
gestantes.

Colaboração: Marlene Aparecida Rosa
Colaboração: Shirley da Silva Barros Pena

Paranavaí • Paraná

Belo Horizonte – Nossa Senhora da Conceição • Minas Gerais

Reunião

Encontro de líderes

A Coordenadora Cida do Setor de
Paranavaí, a coordenadora Maria, do Ramo
Nova Londrina, São Pio X, e a coordenadora
Terezinha do Ramo Marilena em reunião para
os esclarecimentos sobre o tema: “O bebê de
barriga para cima é mais seguro.”

Aconteceu o Encontrão de Líderes na
Área 3, Setor Nossa Senhora da Conceição, no
dia 1º de novembro de 2009, em Lagoa Santa,
Minas Gerais. No Encontro, tivemos troca de
experiência, onde cada coordenador falou
sobre a caminhada da Pastoral da Criança em
sua comunidade; tivemos palestra sobre

auto-estima; troca de cartões com
mensagem e sorteio. Encerramos o Encontro
com a Santa Missa, presidida pelo Padre
Ronaldo, pároco da Capela Nossa Senhora de
Loreto.
Colaboração: Jandira Pereira de Matos

Jornal 159:Layout 1 16/12/09 14:31 Page 10

Comunidades

10

fevereiro/2010

Ituiutaba • Minas Gerais

Notas

10 anos
A Pastoral da Criança de Santa Vitória,
Minas Gerais, comemorou 10 anos de
existência. Em agosto de 1999, celebrou o
primeiro encontro para a formação de equipe
de líderes e apoio para a criação da Pastoral
de Santa Vitória. No dia 25 de setembro,
comemorou-se a primeira Celebração da
Vida pela coordenação da voluntária Martha
H. M. Rezende. Tudo teve início com o ideal
de servir com muito amor as crianças,
prevenindo para salvar vidas. A fundadora
Marta Helena, coordenou nossa Pastoral da
Criança por 2 anos, mudando para outra
cidade. A semente foi lançada e vigora com
muita seiva da vontade dos voluntários e
graças à garra de suas ex-coordenadoras até

hoje. Atualmente, temos a coordenadora de
ramo e paroquial Hiada Maria S. Guimarães.
Temos três comunidades e as coordenadoras
são: Islene Santos, Suely de Oliveira e Marlene
Aquino.
A nossa Pastoral da Criança é muito
abençoada e conta com o reconhecimento
dos seguimentos político e religioso de nossa
sociedade.
Temos,
atualmente,
48
voluntários, contando com líderes e equipe
de apoio. Estamos felizes com a nossa equipe
e com o nosso trabalho de servir, “para que
todas as crianças tenham vida e a tenha em
abundância.”
Colaboração: Hiada Maria Guimarães

Reativação de comunidades
Florianópolis • Santa Catarina
Com muita alegria e entusiasmo, a
Paróquia Santíssima Trindade, em
Florianópolis, através da Comunidade
Santo Agostinho (Pantanal), e Serrinha
iniciaram o trabalho de visitas às famíias
carentes e gestantes. As líderes foram
capacitadas e foi muito gratificante a
primeira Celebração da Vida. Esse Ramo
estava desativado há anos, mas a
semente estava plantada. Graças ao
apoio do pároco e de algumas líderes
que atuavam, foi reativando a Pastoral
da Criança.
Colaboração: Neli N. Nobre

Povos indígenas
Grajaú • Maranhão

Caçador • Santa Catarina

Assembleia
Com alegria, realizamos a Assembleia
Diocesana da Pastoral da Criança, para
avaliar a caminhada, planejar as atividades
de 2010, eleger a nova coordenadora de
Setor e celebrar as conquistas alcançadas. A
Assembleia aconteceu no Centro de
Formação João Paulo II Castelhano, em
Caçador, com a espiritualidade e Mística,
deixando–nos iluminar pela Palavra de
Deus.
Estiveram presentes os coordenadores das
Paróquias, Áreas, Capacitadores do Guia do
Líder,
Capacitadores
das
ações
complementares e coordenadoras estaduais:
Marly Neto Rossi e Mirialva Langaro e nosso
bispo Dom Luiz Carlos Eccel. Todos vieram,
de perto e de longe, trazendo muita alegria e
entusiasmo.
Os coordenadores de Paróquias
partilharam seus esforços realizados em

2009. Cada uma transmitiu o seu carinho,
amor e dedicação pela missão que realizam
junto às famílias e crianças. Pe. Edson falou
sobre CEBs, o que é, e também sobre o
encontro Intereclesial em Porto Velho Rondônia. “Na comunidade uma das
contribuições mais originais das CEBS reside
na espiritualidade fundada na ação do
Espírito Santo no seu meio e pela leitura da
Palavra de Deus, confrontando com a
realidade social.”
As coordenadoras estaduais Mirialva e
Marly conduziram a eleição para a nova
coordenadora Diocesana da Pastoral da
Criança. Finalizando, tivemos a Santa
Missa, concelebrada pelos Pe. Moacir
Caetano da Silva e Pe. Celso, Coordenador
das Pastorais.
Colaboração: Vitória Nunes da Silva

A Pastoral da Criança da Paróquia
Santa Cruz em Barra do Corda, vem
acompanhando cerca de 30 líderes
indígenas de aldeias da Terra Indígena
Canabrava e Lagoa Comprida. No dia 20
de setembro de 2009, sete deles
participaram, juntamente com Júlia, da
Pastoral da Criança, e Irmã Custódia, da
Pastoral Indígena, da celebração em São
Luís dos 25 anos da Pastoral da Criança
no Maranhão.

Controle Social
Teófilo Otoni • Minas Gerais
De 06 a 08 de novembro de 2009 foi
realizada no Setor Teófilo Otoni uma
capacitação de articuladores assessorada
pelos capacitadores Dionísio e Ricardo.
Foram capacitados 10 articuladores para
atuarem nos Conselhos.
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Guiratinga • Mato Grosso

Fortaleza - Serra • Ceará

Atividades

Atividades do Setor

No início dos meses de maio e julho foram
feitas visitas a todas as paróquias e suas
comunidades, com objetivo de apoiar e
incentivar as atividades desenvolvidas
naquelas localidades pela Pastoral da
Criança. Durante essas visitas, foram
realizadas as eleições para coordenações de
Ramo. Em algumas localidades foi feito um
trabalho de reativação que resultou
positivamente, pois estas comunidades estão
muito fortes e atuantes. Este é o caso do
Ramo de Guiratinga, que vinha sem atividade
há mais de três anos e Alto Garças que se
encontravam parados por mais de oito
meses. Graças a colaboração e a dedicação
dos líderes e a força de Deus todo o Setor
Guiratinga está funcionando com 100% dos
seus ramos e comunidades.
Em 2009, realizamos a Assembleia
Diocesana, que contou com a participação
dos Ramos. Durante a assembleia foi feita a

Queremos registrar os vários momentos
que aconteceram na nossa região no segundo
semestre de 2009. Fizemos um encontro com
52 brinquedistas da região para planejarmos
novas atividades. No encontro, tivemos
momentos belíssimos de oração, troca de
experiência, oficinas de confecção de
brinquedos, orientados pela coordenadora da
região, Rita Célia, e a brinquedista que
acompanha esta ação na região, Maria
Aparecida, da Paróquia São Pedro, no
município de Barreira.
Tivemos capacitações em Saúde Bucal,
Horta Caseira, com uma participação
responsável e comprometida dos capacitadores
que continuam estas ações nas paróquias da
região. São momentos que enriquecem e
animam nossos líderes para uma caminhada
animadora em busca de vida digna para todos.

Líderes animados com a missão da Pastoral da Criança.

apresentação do relatório das capacitações
realizadas no ano, com mais de 180 líderes
capacitados.
Estamos muitos felizes com o apoio dos
padres nas coordenações e principalmente
com o apoio do nosso Bispo Dereck John, que
se empenha para que todas as pastorais
desempenhem com excelência suas
atividades.

Colaboração: Rita Célia Silva Rodrigues

Campanha • Minas Gerais
Tocantinópolis • Tocantins

Mensagem

Formação permanente

O amor prepara a vinda de Jesus e da
libertação que está próxima, pois a salvação é
oferta de Deus para todos! O que devemos
fazer? Devemos construir uma nova sociedade,
uma nova história, lembrando que a salvação
nasce dos pobres.
A primeira linguagem do Deus Salvador que
armou sua tenda entre nós, foi a linguagem de
uma criança como qualquer criança, ou seja: a
comunicação pelo choro. Com as primícias
acima, deixo um fraterno abraço a cada irmão e
cada irmã em Cristo, augurando-lhes um ano
de 2010 de muita alegria, repleto de
tranqüilidade e de bons projetos. Se formos
bons, nossas comunidades e famílias serão
ótimas.

A Pastoral da Criança de Araguaina, ao
longo do ano de 2009, buscou um novo jeito
de atendimento aos 22 municípios que
compõem o Setor. Alguns programas das
Ações Básicas de Saúde foram intensificados:
a) Formação permanente dos coordenadores de ramo durante as visitas nas áreas
e ramos;
b) Capacitação para capacitadores no Guia
do Líder;
c) Encaminhamento nas capacitações para
multiplicadores em diversas áreas de
atuação;
d) Capacitadores capacitando Líderes e
alguns líderes comunitários capacitando
outros líderes.

Essas ações permitiram a descentralização
da Pastoral da Criança, possibilitando que
muitos se tornassem responsáveis pela
mesma. Na nossa avaliação, a Pastoral da
Criança tem se destacado um pouco mais.
Houve
um
maior
crescimento
e
desenvolvimento junto às gestantes, crianças
e atendimento mais aprimorado junto às
famílias, principalmente às mães. Para
finalizar, agradecemos a Deus pelo
maravilhoso trabalho missionário dos
coordenadores, líderes e equipe de apoio pela
dedicação de tantas pessoas para a realização
desse importante trabalho, segundo a missão
de Jesus Cristo: “Eu vim para que todos
tenham vida e a tenham em abundância”.

Colaboração: João Marques Evangelistas
Assessor Diocesano
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Aprendendo Mais

Ações Básicas

Campanha

Verminoses

Dormir de barriga para
cima é mais seguro

O que são verminoses?
Verminoses são doenças provocadas
por vermes chamados parasitas que
vivem no intestino das pessoas. Constituise uma doença comum, de difícil controle
pelos órgãos públicos. É observada nas
crianças e nos adultos, em ambos os
sexos, em todas as classes sociais, tanto
na zona rural como nas cidades.
Como
as
verminoses
são
transmitidas?
As verminoses são transmitidas por
alimentos contaminados, frutas e
verduras mal lavadas, água contaminada,
carnes cruas ou mal cozidas, mãos sujas,
objetos
contaminados
(chupetas,
brinquedos, copos, pratos, talheres, etc...).
Menos frequente é a contaminação
através da penetração direta pela pele "sola dos pés" - como no caso do amarelão
e da esquistossomose.
O que sente uma criança que tem
verminose?
Os principais sintomas são: dor de
barriga, enjôo, mudança do apetite, falta
de disposição, fraqueza, emagrecimento,
tonturas, vômitos, diarréia com ou sem
perda de sangue ou fome constante.
Quais
são
as
principais
conseqüências das verminoses?
O mais comum é a desidratação
causada pela diarréia e vômito, que
ocorrem na fase aguda da doença.
Obstrução intestinal, retardo do
desenvolvimento
físico,
comprometimento do comportamento na
infância e anemia cada vez mais grave.
Como se trata uma verminose?
Através de medicamentos para
verminose que só o médico pode receitar

depois de ter feito o exame e descoberto o
tipo de verme.
Muita gente usa remédio caseiro
para combater vermes. Esses
remédios caseiros resolvem mesmo?
Não. Remédio é somente com
prescrição médica. Leve a criança ao
posto de saúde que o médico vai fazer o
exame para saber que tipo de verme é e
daí receitar o remédio.
Que cuidados devemos ter com a
água para prevenir verminoses?
A água para ser consumida precisa ser
tratada, ou quando não, fervida ou
filtrada.
Principais dicas para prevenir as
verminoses?
• Lavar bem as mãos sempre que usar o
banheiro, ou antes das refeições;
• Beber somente água tratada, quando
não, fervida ou filtrada;
• Lavar bem os alimentos antes do
preparo, principalmente se forem
consumidos crus;
• Andar calçado;
• Quando comer carne deve ser bem
assada ou cozida;
• Não deixar as crianças brincarem no
lixo ou em água poluída;
• Manter limpa a casa e o terreno em
volta, evitando a presença de moscas e
outros insetos;
• Proibição do uso de fezes humanas
para adubo;
• Evitar animais dentro de casa.

Thereza Kaiser Baptista
Assessora Técnica da Pastoral da Criança

Já foram feitas outras campanhas de
prevenção à morte súbita no mundo?
Sim. Os Estados Unidos e a Inglaterra já
realizaram importantes campanhas orientando
que a posição segura para o bebê dormir é de
barriga para cima.
No ano 1992, a Academia Americana de
Pediatria, em conjunto com a campanha
educacional conhecida como “Back to Sleep” (“de
costas para dormir”), recomendaram colocar as
crianças para dormir com a barriga para cima, com
o intuito de diminuir o risco de Morte Súbita
Infantil (MSI). Esta estratégia conseguiu reduzir a
incidência de MSI em 40%. Abaixo, segue gráfico
que demonstra como a campanha contribuiu para
a redução do índice de MSI nos Estados Unidos:

Esta redução dos óbitos infantis por MSI
ocorreu em diversos países após o desenvolvimento
de campanhas semelhantes. A campanha
desenvolvida em 1991 na Inglaterra conseguiu
reduzir o número de óbitos por MSI em 75%:
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Mensagem

Escolhemos servir a Deus na Pastoral da Criança!

Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional
da Pastoral da Criança

Com alegria, os líderes da Pastoral da
Criança escolhem o caminho do serviço, por
amor a Deus. Esta opção, como tudo na vida,
precisa ser renovada, pois são muitos os
convites que nos atraem para o poder que o
dinheiro pode trazer. O tema da Campanha da
Fraternidade Ecumênica - Economia e Vida de 2010, trata deste assunto e apresenta
oportunidades de construirmos comunidades
mais justas e solidárias.
Esta Campanha da Fraternidade foi
escolhida com a participação das Igrejasmembro do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs - CONIC. A palavra ecumênica
significa que ela envolve, na sua organização,
as Igrejas da religião Cristã que fazem parte e
aceitam o ecumenismo (Igreja Católica
Apostólica Romana, Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil, Igreja
Presbiteriana Unida do Brasil e Igreja Sirian
Ortodoxia de Antioquia.)
É diferente quando utilizamos o termo
inter-religioso, pois envolve outras religiões.
As iniciativas da Campanha podem ser feitas
em conjunto com outras Igrejas ou com o
espírito ecumênico nos lugares onde não
existe outra Igreja que faz parte do CONIC.
Nas atividades ecumênicas é preciso
cuidado, respeito e amor fraterno para os
grupos se sentirem à vontade. Todos têm a
sua identidade religiosa. As celebrações e
ritos litúrgicos precisam ser
aqueles que as Igrejas costumam
partilhar. Por isso, antes das
atividades da Campanha, é preciso
combinar e explicar o que vai ser
feito em conjunto com outras
Igrejas.
A reflexão sobre servir a Deus
ou ao dinheiro, no Evangelho de
Mateus, capítulo 6, 24, ajuda o

“Nas atividades
ecumênicas é preciso
cuidado, respeito e amor
fraterno para os grupos
se sentirem à vontade”

cristão a encontrar o equilíbrio nas decisões
de todos os dias. Sabemos que a tentação do
mundo moderno é tornar o ter como ídolo,
ocupando assim o lugar de Deus que deve ser
servido em primeiro lugar. Uma pessoa cristã
não pode olhar para o mundo e aceitar que
continue a vigorar um sistema que beneficia
alguns e a grande maioria sempre privada até
do necessário. Onde está a nossa voz
profética?
Esta Campanha serve para refletirmos
sobre a nossa confiança em Deus. O dinheiro
deve ser utilizado para nos aproximar dos
irmãos, e não o contrario. Além disso, na hora
em que tivermos que prestar conta de nossa
vida a Deus, não carregaremos as riquezas.
Isso me traz à lembrança a história de um rei
que foi para a batalha com um número menor
de soldados de seu opositor. Foi ferido e seu
cavalo fugiu. Os soldados lutavam para
defender a sua própria vida e o rei ficou
isolado, com o risco de ser morto a qualquer
momento. Ele então gritou "entrego todo o
meu reino por um cavalo". Toda a sua riqueza,
naquele momento valia menos que um cavalo
que pudesse salvar a sua vida.
Na Bíblia, os pobres e todos os
necessitados estão no centro da justiça que
Deus exige da sociedade. Sempre que a
riqueza e o lucro de poucos produz a pobreza
da maioria, aumenta a desigualdade, que gera
miséria, fome e morte.
A Pastoral da Criança, com a contribuição
dos líderes, representa o esforço para educar
para uma economia de justiça e solidariedade,
que é um dos objetivos da Campanha. Ao
acompanhar a criança e a gestante
mensalmente, os líderes envolvem toda a
família e a comunidade. Todos aprendem e
ensinam o partilhar e como valorizar a vida,
que é sagrada.
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Cidadania

HIV/AIDS e Sífilis - Parceria histórica da Igreja com a Saúde
Líder, o teste preventivo de HIV/AIDS e Sífilis
durante o pré-natal, diminuiu de 25% para 1% o
risco de transmissão para o bebê. A Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Pastoral
da Criança, da Saúde e da Aids, são parceiros na
campanha nacional de diagnóstico precoce
destas doenças transmissiveis. Dentre as
atividades
conjuntas
vão
acontecer
capacitações de agentes das pastorais em
relação ao HIV/AIDS e Sífilis e distribuição de
materiais informativos para o público das
pastorais.
A parceria da Igreja com a Saúde começa
com um projeto piloto em cinco capitais:
Manaus, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e João
Pessoa. A iniciativa visa aumentar o
endendimento sobre a necessidade de saber o
resultado do teste antes que a doença se
desenvolva. As paróquias que quiserem fazer
mobilizações para aumentar a testagem
poderão contar com a rede pública de saúde. Ela
deverá providenciar profissionais qualificados,

testes, aconselhamento pré e pós-exame e
encaminhamento à rede de assistência para os
casos positivos. Além disso, o teste é sigiloso e
voluntário.
A campanha tem como mensagens
motivadoras para fazer o teste o amor próprio e
preocupação com a saúde da pessoa e dos
familiares. Na gestação, fazer o teste da
HIV/AIDS e Sífilis é pensar na saúde do bebê. Ele
pode nascer sem as doenças.
Embora o teste seja gratuito e esteja
disponível na rede de saúde, 60% da população
brasileira jamais se testou para o HIV/AIDS. O
diagnóstico precoce, associado ao tratamento, é
um dos principais fatores para aumentar a
sobrevida e a qualidade de vida das pessoas com
a doença. Atualmente, são cerca de 630 mil
pessoas vivendo com HIV e Aids no país. Deste
total, estima-se que 225 mil pessoas no Brasil
sejam portadoras do HIV e desconhecem que
estão com o vírus.
Líder, oriente a gestante e as famílias para que

compreendam a necessidade de realizar os
exames e busquem o teste antes que a doença se
desenvolva. Podemos contribuir para evitar o
aumento de dificuldades para a família,
sofrimento, desemprego, discriminação e
mortes.
Clóvis Boufleur
Gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança

Receita

Nota

Bolo de brócolis
Ingredientes

Modo de Preparo

Massa
2 xícaras de chá de leite
½ xícara de chá de óleo
3 ovos
1 xícara de chá maizena
1 ½ xícara de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
Sal a gosto

Massa
Bata todos os ingredientes no
liquidificador e reserve.

Recheio
1 maço pequeno de brócolis
2 dentes de alho picados
5 colheres de sopa de óleo
1 cebola grande em rodelas

Recheio
Cozinhe o brócolis em pouca água
com sal até ficar macio e refogue no
óleo com o alho picado. Despeje à
metade da massa numa assadeira
média ou pirex untado e enfarinhado.
Espalhe o brócolis por cima, coloque
as rodelas de cebola e cubra com a
massa restante. Asse em forno médio
pré-aquecido até dourar.

O brócolis é uma
hortaliça rica em vitamina C,
vitamina A, fibras, cálcio e
ácido fólico. Contém
também poderosos
antioxidantes que podem
ajudar a prevenir certas
doenças relacionadas com o
envelhecimento. Além disso, algumas pesquisas já
mostraram que o consumo de brócolis pode combater
vários tipos de câncer, além de diminuir os riscos de
catarata, reduzir o colesterol sérico e prevenir doenças
do coração.
Aproveite os benefícios do brócolis e invente várias
receitas.
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Trocando Ideias

Indicadores de Oportunidades e Conquistas
Outro aspecto do meu trabalho
na Pastoral da Criança que amo de
paixão e sobre o qual, vira e mexe,
eu recebo perguntas são os
Indicadores de Oportunidades e Conquistas,
que chamamos, para simplificar, de IOCs.
Os IOCs trazem outra visão para o
acompanhamento do desenvolvimento das
crianças e que está de acordo com a missão
da Pastoral da Criança de continuar “...o
projeto de Jesus aqui na Terra: Eu vim para
que todos tenham vida e a tenham em
abundância. JO 10,10.” (Guia do Líder página
16). Vida em abundância não exclui ninguém.
Vida em abundância não diz que há um
padrão, um modo específico de uma criança
se desenvolver e que modos diferentes são
errados. Vida em abundância olha também
para as condições do ambiente em que a
criança vive.
Começamos esse trabalho em 1991 com os
indicadores da “Estimulação Essencial” e só
na reformulação do Guia do Líder em 2000
pudemos chegar à construção atual dos IOCs.

E isso sempre junto com os líderes, pedindo
sugestão a eles, aproveitando muitas de suas
idéias.
Vou destacar aqui algumas páginas do
Guia do Líder que ilustram o que eu escrevi
em relação aos IOCs e à Missão. Na página
139: “Cada criança se desenvolve à sua
maneira, isto é, cada criança tem o seu jeito
próprio de responder às condições e às
oportunidades que recebe. Mesmo a criança
que nasce com diferença no funcionamento
do seu organismo, por exemplo, uma criança
com surdez, tem seu modo próprio de se
desenvolver.” Na página 140 temos: “Os
indicadores de oportunidades e conquistas
procuram mostrar se a criança encontra
situações que promovem seu desenvolvimento, na família e na comunidade... Isso
porque o que faz uma criança crescer e se
desenvolver são os cuidados com sua saúde, o
amor, a atenção e a participação nas
atividades com sua família e em sua
comunidade. Sendo assim, se queremos
acompanhar e promover o desenvolvimento

da criança, é importante observar como está
sua situação de vida.”
Em 2009, houve um aumento, em 22
estados, no percentual de crianças
acompanhadas nos IOCs. Esse crescimento
pode indicar que a ampliação das
informações sobre os IOCs no Guia do Líder
2007 e o uso continuado dessas informações
pelos líderes ajudou-os a compreender
melhor estes indicadores e a se sentirem mais
seguros para conversar e observar os IOCs
com as famílias.
Como a observação e registro dos IOCs são
feitos na visita domiciliar, os líderes podem,
na conversa sobre as condições de vida das
crianças e da família, celebrar as
oportunidades encontradas e buscar soluções
para ajudar na resolução de situações
adversas que podem se refletir no
desenvolvimento das crianças. E isso não é
contribuir para “vida em abundância?”
Márcia Mamede
Assistente Técnica da Pastoral da Criança

Testemunho

Apoio
Belém - Região Episcopal Menino Deus e São Vicente • Pará:
“Quem é líder da Pastoral da Criança sabe que apesar da beleza da
missão, existem também as dificuldades, que são o desânimo,
conflitos e outras situações que atrapalham o desenvolvimento do
trabalho. Por conta disso, no mês de junho de 2009, encontrava-me em
situação semelhante, desanimada, parecendo que meus esforços de
nada estavam resultando. Encontrava-me sem fé, triste. Olhava a
situação ao redor e nada conseguia fazer. Cheguei a sentir medo,
porque me sentia só, mesmo rodeada de pessoas e me desesperava
ainda mais quando pensava no tamanho do meu Setor e a
responsabilidade que eu, como coordenadora diocesana, tinha nas

mãos. Em meio a tudo isso, eis que um telefonema mudou tudo em
mim. Percebi o quanto sou importante para a missão de Deus e para a
Pastoral da Criança. Cheguei até a não acreditar. E a voz do outro lado
dizia: “Não desanima! Confia que tudo vai ficar bem! Não quero que
você sofra. Quando precisar, me liga”. E foi com essas palavras que a
Irmã Vera Lúcia Altoé conseguiu despertar em mim a força e a
coragem para continuar na Pastoral da Criança. Obrigada, Irmã Vera,
pela valorização que a senhora dedica a cada voluntário”.
Colaboração: Ângela Trindade
Coordenadora diocesana
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Saúde Bucal

Os primeiros dentinhos
Inicio nossa conversa esclarecendo a
importância da visita do bebê ao dentista. Ela
deve acontecer antes mesmo da erupção dos
primeiros dentinhos, para que a mãe possa
receber as informações necessárias sobre a
higiene oral do seu filho, reforçar a importância
do aleitamento materno, uma vez que este leite é
rico em vitaminas, cálcio, proteínas e estimula o
crescimento dos ossos da face, porque, ao mamar
no peito, o bebê faz o movimento ideal para este
crescimento. Vale lembrar que o leite materno
deve ser o alimento exclusivo até os primeiros 06
meses de vida da criança. Ainda por ocasião da
primeira consulta é importante falar de alguns
sinais e sintomas decorrentes da erupção e que
acometem a grande maioria dos bebês.

A dentição decídua ou de leite, como é
mais conhecida, é composta de 20 dentes. Eles
têm sua formação ainda na gravidez. Daí a
importância da futura mamãe manter uma
excelente higiene oral e procurar ter uma
alimentação o mais equilibrada possível.
Encontramos na literatura que os
primeiros dentinhos a nascer são os incisivos
centrais inferiores e surgem aos 06 meses de
vida, podendo haver variações que adiantem
ou atrasem esse processo. Um dos motivos
que poderá provocar esse atraso, são os
episódios de desnutrição no primeiro ano de
vida. Esta dentição estará completa entre os
24 e 36 meses com a erupção dos segundos
molares.

Na fase que se inicia a erupção é comum a
gengiva ficar inchada, vermelha, podendo causar
dor localizada, coceira e muito desconforto.
Apesar de alguns pediatras discordarem, alguns
bebês apresentam, nesse período, irritabilidade,
febre baixa e muitas vezes um amolecimento
nas fezes, que não caracteriza uma diarréia. Isso
se dá muitas vezes devido a um quadro viral, já
que o ato da erupção dos dentes causa uma
queda na imunidade, deixando o bebê mais
susceptível a certas enfermidades. Atenção
mamães, mantenham cuidados redobrados com
a higiene das mãos e objetos (mordedores) que
seu filho leva à boca.
Colaboração: Ana Cláudia Pereira Barbosa
Cirurgião Dentista – Setor Caruaru/PE

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 fevereiro de 2010. 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 957
Programa 958
Programa 959
Programa 960

Emergências na gestação 1
Emergências na gestação 2
Campanha da Fraternidade
Economia Solidária

(de 01/02 a 07/02/2010)
(de 08/02 a 14/02/2010)
(de 15/02 a 21/02/2010)
(de 22/02 a 28/02/2010)

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

Irmã Ana Cristina apresentando o Programa Viva a Vida Local.

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.

