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Editorial

Palavra do Pastor

Caros amigos!
É sempre uma alegria conversar com vocês,
leitores do Jornal da Pastoral da Criança.
O Jornal traz nesta edição temas muito
interessantes para o dia-a-dia da Pastoral da
Criança. Destaco o artigo de Dom Aldo Di Cillo
Pagotto, Arcebispo da Arquidiocese da Paraíba e
Presidente do Conselho Diretor da Pastoral da
Criança. Destaco ainda o artigo de Paulo Ueti, no
Fé e Vida. Confira!
Nesse mês, além da Festa do Natal, celebramos,
no dia 5 de dezembro, o Dia da Pastoral da Criança.
São tantos os motivos para celebrar que nosso
coração fica permanentemente em festa. E isso é
maravilhoso!
Leiam também o que a Pastoral da Criança está
fazendo nas comunidades por todo o Brasil no
sentido de ajudar as crianças, gestantes e famílias a
terem mais saúde e vida digna. É bonito ver como
agem nossos líderes motivados pelas palavras de
Jesus e pelo autêntico desejo de serem discípulos
missionários em suas comunidades. Falando em
missionário... nesse sentido, renovo o meu convite:
seja você também um missionário da Pastoral da
Criança. Permita que muitas comunidades
necessitadas compartilhem de sua experiência e de
sua presença. Continuemos sendo luz do mundo e
sal da terra dando o nosso testemunho de
solidariedade cristã para que haja vida e paz em
abundância e para todos. Desejo a todos um Feliz e
Santo Natal! Com meu abraço,

Natal

Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança
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Natal significa que o Filho de Deus de tal modo
amou o mundo que foi enviado pelo Pai para
revelar este Pai, para nos dar como Pai nosso, o
seu próprio Pai, que é Deus. Então, nós somos em
Jesus Cristo irmãos e irmãs, filhos e filhas do
mesmo Pai. Através do seu Filho Jesus Cristo
somos absolutamente recolhidos, acolhidos
neste amor do Pai. O Natal, pois, vem a ser a
encarnação de Jesus Cristo, que se faz um de nós
para que nós sejamos verdadeiramente filhos e
filhas de Deus. Por isso que Nosso Senhor fala: “Eu
vim para que todos tenham vida”, mas não é
qualquer vida. É a vida plena. É a vida eterna. É a
vida de comunhão com Deus e uns com os outros.
Dom Aldo Di Cillo Pagotto
Este é o significado maior do natal. Deus está
Arcebispo da Paraíba e
conosco, Emanuel, Jesus. Ele está no meio de nós.
Presidente do Conselho Diretor
da Pastoral da Criança
O verdadeiro sentido do Natal está na família,
na união, no amor. Na alegria e nas provações, nos
momentos mais prósperos e nos momentos de
grandes agruras, dificuldades, doenças, falta de trabalho, falta de dinheiro, falta de saúde.
Nas horas de provações, nas horas de aperreios em que nós estejamos, porém, unidos de
coração. Portanto, o sentido do Natal é Nosso Senhor que vem até a humanidade, nos
recuperar, resgatar das misérias, das fraquezas, das guerras, dos ódios, das divisões, das
separações. Então, na medida que nós fazemos parte das soluções, nós estamos dando o
sentido verdadeiro do Natal.
Minha mensagem de Natal está no Evangelho de Jesus. Se nós percebermos bem, no
Evangelho se fala muito pouco sobre a encarnação de Jesus Cristo e o modo como ele
nasceu. E há uma frase, um comentário que diz tudo. É uma frase única, simples: “Não havia
lugar para eles”. Ou seja, não havia lugar para Jesus, para Maria, para José. Jesus estava no
ventre de Maria. Não havia lugar para os esposos, José, Maria. Jesus foi nascer então numa
estrebaria de animais, numa espécie de arranjo de pedras onde os animais ali se abrigavam
para suportar o frio imenso que faz naquela região nessa época. Mas o sentido do Natal vem
nesse acolhimento do Senhor e um acolhimento recíproco, uns para com os outros. Vamos
superar esse “não há lugar”, “não há espaço”, “não há oportunidade para você”. Vamos
superar essa negação. Essa coisa terrível de se sentir excluído, de se sentir não amado, de se
sentir à margem, de se sentir uma bolha, de se sentir completamente sem condições de você
participar do banquete da vida. Então, o sentido do Natal vai ser se expandir, assim como o
Evangelho fala pouco do Natal em si, mas fala do Natal permanentemente durante toda a
vida de Jesus, porque Natal significa nascimento. Então, você vai nascer, fazer nascer nos
corações alegria, entusiasmo, amor, verdade, solidariedade, fraternidade, você vai reagir,
você vai semear, você vai cultivar, você vai plantar sementes que vão frutificar. Este é o
sentido do Natal em família, o sentido da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa
que ama, protege, defende, expande a vida para todos.
Eu desejo em nome de toda Pastoral da Criança, interpretando os corações sinceros que
buscam a vontade de Deus, um Santo e Feliz Natal e Ano Bom para todos, com um beijo
forte no coração.
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Irmã Vera Lúcia Altoé
Coordenadora Nacional
da Pastoral da Criança

Estimados Líderes, suas famílias e
amigos da Pastoral da Criança.
Estamos nos aproximando da festa do
Natal. São tantas e tão diversas as
preparações que vemos em nossa
sociedade para este dia tão bonito! As
pessoas se preocupam, muitas vezes, com
coisas secundárias que não têm muita
importância.
Nós, Líderes da Pastoral da Criança,
nestes dias que antecedem a festa do
Natal, vamos nos preocupar com a pessoa
de Jesus e assim podermos celebrar seu
nascimento como Ele quer que o façamos.
Encontramos no início do evangelho de
Lucas, que narra o nascimento de Jesus,
que quando seus pais o levaram ao
Templo “para cumprirem as prescrições
da Lei a respeito dele” (Lc 2, 27), aí eles
encontraram “ um homem chamado
Simeão. Era justo e piedoso” (Lc 2,25).

“Jesus tinha e ainda
tem uma proposta para
a sociedade: amor,
solidariedade,
fraternidade, partilha,
respeito”
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“Simeão tomou o menino nos braços e
louvou a Deus. (...) Simeão os abençoou e
disse à Maria, mãe do menino: (...) Ele será
um sinal de contradição” (Lc 2, 28.34).
Contradição quer dizer que uma
pessoa fala uma coisa e outra fala outra
coisa completamente contrária. São falas
opostas.
Vamos ver como isto aconteceu na vida
de Jesus: pelas leis, não se podia tocar em
pessoas impuras como doentes, leprosos;
as mulheres não eram consideradas;
tampouco as crianças, etc. Jesus em suas
atitudes e em seus discursos fazia e dizia o
contrário do que as leis e costumes da
época prescreviam.
Enquanto as pessoas diziam: “Olho por
olho, dente por dente”, Jesus ensinava que
o amor a Deus e ao próximo era o maior
mandamento. Aproximava-se e tocava a
doentes e leprosos e os curava. Acolhia e
abraçava
as
crianças,
fazia-se
acompanhar por mulheres, conversava
com elas... Jesus realmente foi um sinal
de contradição em seu tempo.
Hoje ainda Jesus continua a ser um
sinal de contradição.
Jesus tinha e ainda tem uma proposta
para a sociedade: amor, solidariedade,
fraternidade, partilha, respeito. Enquanto
a sociedade proclama: lucro acima de
tudo, acúmulo de bens ainda que para
isso se deva passar ou destruir o outro,
desrespeito ao próximo e aos seus direitos
e se for conveniente vamos explorá-lo.
Esta é uma realidade que está diante de
nossos olhos a cada dia, em qualquer
lugar que nos encontremos.
O pior é que, dessa forma, se constrói
uma sociedade de violência e de morte,
quando Jesus veio “para que todos
tenham vida e a tenham em abundância”.
( Jo 10,10)
Pensando em tudo isto, nós líderes da
Pastoral da Criança começamos a
perceber a importância de nosso
trabalho: nossas visitas domiciliares, nas
quais temos a oportunidade de
estabelecer tantos diálogos com as
famílias, podemos, pouco a pouco ir
mudando alguns contra-valores e assim

dando novo rosto aos espaços familiares
por onde passamos. Quantas dessas
famílias pensam como a sociedade de
hoje e nós as ajudamos a viver como Jesus
nos propõe.
Como nos diz o documento de
Aparecida, no número 434, “Cremos que a
família é a imagem de Deus que em seu
mistério mais íntimo não é uma solidão,
mas uma família”. Na comunhão de amor
das três Pessoas divinas, nossas famílias
têm sua origem, seu modelo perfeito, sua
motivação mais bela e seu último destino.”
A nossa missão é sempre a de Jesus:
propor às famílias que visitamos as
propostas de Jesus: amor mútuo, cuidado
pelas crianças que já nasceram ou que
ainda estão em gestação, solidariedade
com as outras famílias vizinhas da
comunidade, preocupação com o bem
comum.
Assim poderemos celebrar este Natal
de Jesus - “sinal de contradição” –
presente entre nós que o seguimos como
seus discípulos. Valerá à pena porque
estaremos construindo um mundo como
Deus quer. Na verdade, nós andamos na
contramão da sociedade; um caminho
desafiador, mas foi isto que Jesus fez e é
preciso que o façamos, porque é o que
Deus espera de nós.
Peço à Maria, Mãe que tão bem soube
formar Jesus, que Ela mesma nos ajude a
buscar sempre em nossa missão o que
contribui para que esse Deus Menino
possa cada dia mais ser conhecido e
amado nessa realidade desafiadora que
Ele nos confiou.
Um Feliz e Santo Natal a todos vocês e
suas famílias. Dêem o nosso abraço às
famílias acompanhadas. Nós as temos
todas em nosso coração.
Com carinho e preces da Coordenação
Nacional.
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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
8”. 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.

Barra do Piraí - Volta Redonda • Rio de Janeiro

Coordenação
Nosso Setor realizou um encontro de
avaliação da caminhada da Pastoral da
Criança neste ano, em consonância com o
planejamento elaborado. Foi um momento
forte de espiritualidade na missão, que
contou com a presença do Coordenador
Estadual e sua equipe de apoio, além da
presença dos coordenadores de ramos e
áreas do Setor. Foi muito importante a
presença durante a mística do amigo Airton,
grande incentivador do trabalho da Pastoral
da Criança nas comunidades e Diocese.
Durante a eleição da nova coordenação do
Setor foram indicados três nomes para
compor a lista tríplice que, posteriormente,

foi apresentada ao Bispo Diocesano, Dom
João Maria Messi. Ele ratificou o nome da
coordenadora atual, Maria do Carmo
Carbogim Maciel (Carminha) para mais dois
anos à frente da Pastoral da Criança em nosso
Setor.
Que Deus abençoe nossa caminhada por
mais este período e que as crianças tenham,
sempre, vida em abundância.
Texto completo no site
da Pastoral da Criança
www.pastoraldacrianca.org.br
Colaboração: Maria do Carmo Carbogim Maciel

Rio de Janeiro • Rio de Janeiro

Homenagem
Amar a Deus e ao próximo nos faz felizes, e cuidar
das crianças e gestantes na família é nossa missão.
Com alegria, a Pastoral da Criança carrega
a boa notícia de que a construção da Paz
começa no coração das pessoas.
Nossa gratidão a todos que contribuem
para a construção de ambientes saudáveis
e alegres para nascer e viver.
Feliz Natal e prosperidade em 2011!

Quero parabenizar a Dona Leonidia,
coordenadora do ramo Nossa Senhora da Luz,
que completou 80 anos. Dona Leonidia, que o
Senhor a abençoe e que a senhora continue a ser
um exemplo para nós. Tendo ficado sozinha
devido a desistência de seus líderes, não
desanimou e continuou. Nossa vida é cheia de
obstáculos e muitas vezes nem acabamos de
superar um e outro já aparece no lugar, mas a
nossa fé faz com que sejamos persistentes e
chegamos até o fim.
Nós lhe admiramos pelo seu exemplo de
humildade. Que Deus lhe dê a sua luz para que a
senhora continue a cuidar dos seus amigos, e a
coragem da raiz da árvore que manda a seiva
para o fruto sem nunca aparecer. Obrigado por
fazer parte da Família Pastoral da Criança,
porque a verdadeira amizade é ajuda mútua,
união, solidariedade e apoio.
Colaboração: Regina Célia e equipe
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Bacabal • Maranhão

Anápolis • Goiás

2º Congresso Regional

Alimentação Saudável

A Pastoral da Criança da Área de Lago da
Pedra, Setor Bacabal, realizou, nos dias 11 e
12 de setembro de 2010, o 2º congresso
regional, em Vitorino Freire. Estiveram
presentes nove dos dez municípios que
compõe essa área, em média 180 pessoas
entre líderes e equipe de apoio.
O Tema trabalhado foi Discípulos/as e
Missionários/as: promovendo vida plena
para todos/as. O objetivo principal desse
Congresso foi fortalecer a missão do líder na
comunidade. A assessora Magda, da
Coordenação Nacional, abordou vários
assuntos sobre a Missão do Líder: dentre eles
a importância da Visita Domiciliar,
destacando os Indicadores de Saúde e de
Conquista. Destacou também a importância
do líder voluntário para que se alcance o
objetivo principal da Pastoral da Criança,
que é promover vida plena para todas as
crianças. Os líderes participaram tirando
suas dúvidas e colaborando nas discussões.

A noite foi bem dinâmica. Houve
apresentações culturais como: A Dança
Portuguesa, o Bumba meu Boi e o Carimbó,
organizadas por grupos locais. Os líderes
também se apresentaram com poesias e
músicas relacionadas com o trabalho da
Pastoral da Criança.
Domingo, dia 12/09, pela manhã,
realizamos uma caminhada pelas
principais ruas da cidade, encerrando na
igreja Matriz com a Santa Missa, presidida
por Pe. Airton.
Agradecemos a todos que contribuíram
conosco nesse congresso, de modo especial
a equipe de coordenação local, a Magda,
assessora nacional, a Coordenadora
Diocesana Maria Eunice, as Irmãs
Catequistas de Vitorino Freire e o Pároco,
Pe. Airton.

Realizamos em nosso Setor uma
capacitação em Alimentação Saudável
utilizando 100 receitas econômicas e
nutritivas. A capacitação foi em parceria com
o SESI Cozinha Brasil, realizada no final de
agosto 2010. Líderes da Pastoral da Criança e
mães
acompanhadas
participaram
ativamente da capacitação, que foi na sede da
Pastoral da Criança. Houve grande troca de
experiência e todos aprenderam a aproveitar
melhor os alimentos, sementes, talos, folhas e
frutas da região preparando diversos pratos
deliciosos. A capacitação foi um sucesso!
Colaboração: Equipe Setor Anápolis

Colaboração: Maria do Desterro Carlos

Capacitação em Alimentação Saudável.

Ponta de Pedras • Pará

Gestantes
No dia 22 de agosto de 2010, na
Paróquia São João Batista, em Curralinho,
foi realizado o Mutirão em Busca das
Gestantes. Na ocasião, as líderes da
Pastoral da Criança prepararam um
encontro para as gestantes com
orientações e palestras ministradas por
dois enfermeiros do hospital municipal
sobre a importância do pré-natal e os
cuidados na gravidez. Além da palestra,
houve momento de espirittualidade com a
Irmã Eni.
Foi um momento extremamente
importante para a comunidade local, pela
troca de experiência e pelo empenho de

Frase

Gestantes acompanhadas pela Pastoral da Criança.

todos os líderes da Pastoral da Criança
para a realização deste encontro.

“Como é importante continuar a
missão, mesmo em lugares que achamos
que não valha a pena! É como a
parábola do semeador: devemos
continuar semeando independente do
lugar para onde a semente vai. Algo vai
acontecer se continuarmos insistindo”
Paulo Ueti

Colaboração: Leonilda Becker
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Paulo Afonso • Bahia

Belo Horizonte – Nossa Senhora Aparecida • Minas Gerais

Capacitadores

Brinquedos e Brincadeiras

Sabendo o quanto é importante a
capacitação de novos líderes, realizamos
nos dias 7 e 8 de agosto uma Ascenção para
capacitadores do Guia do Líder 2007, no
município de Glória, Diocese de Paulo
Afonso. A Ascenção foi um momento de
aprendizado e troca de experiências, onde
demos uma importância especial aos
Indicadores
de
Oportunidades
e
Conquistas. Trabalhamos também
o
tópico que diz sobre a importância do
Capacitador planejar junto com o
Coordenador de Ramo as capacitações. Na
oração final foi lembrado o belo exemplo
que a Dra. Zilda Arns deixou e o quanto é
grande a missão do capacitador em dar
continuidade a essa missão de Amor e
Caridade Cristã.

“Ser criança é ser como um pião, que
necessita do outro para ensinar e dar força
para sua caminhada.” Essa foi uma das
inúmeras frases que enriqueceram mais um
encontro de Brinquedistas da Pastoral da
Criança do Setor 1 Nossa Senhora
Aparecida.
O encontro foi preparado pelos
Capacitadores de Brinquedistas: Mara
Regina Oliveira de Amorim, Cláudia de
Cássia e Sinval Alves Nascimento.
O encontro foi realizado em dois dias,
com a participação de vinte líderes
comunitárias do Setor. Para iniciar a
capacitação, as líderes tiveram que pular
amarelinha para entrar na sala encantada
do conhecimento. Lugar especial para a
troca de experiência e enriquecimento,
através do livro de Brinquedos e
Brincadeiras e o Estatuto da Criança e do
Adolescente. A sala foi elaborada com
muito carinho por uma equipe da Pastoral
da Criança, que está na maravilhosa
missão de ensinar e aprender a brincar. A
sala era composta de bonecas de pano,
cavalinho de pau, bola e inúmeros
brinquedos que compõem o mundo das
crianças e sobre uma mesa iluminada o
livro principal que direcionaria o início
dos ensinamentos, com as passagens de
Lucas e Mateus. Essa abertura fortaleceu

Colaboração: Gustavo Romão de Souza
Multiplicador do Guia do Líder 2007

Marília • São Paulo

União
Em nossa diocese, a Pastoral da Criança
está unida em torno da colaboração dos
líderes. Nosso trabalho a cada dia vem
melhorando, porque trabalhamos em
equipe. Com a graça de Deus estamos a
cada dia ativando e reativando Ramos e
também elaborando capacitações, tanto
em nível de ramo como setorial.
Atualmente, 11 Ramos iniciaram a
capacitação do Guia do Líder. Nos dias 30 e
31 de outubro aconteceu uma capacitação
para capacitador do Guia do Líder, no
Hotel Tamoios, na cidade de Tupã.
Pedimos a Deus que nossa querida Pastoral
cresça cada dia mais. Que Deus abençoe os
líderes e nosso trabalho, porque juntos
somos mais fortes.

os laços dos trabalhos realizados pelo
grupo de capacitadores e fizeram as
líderes refletirem sobre a importância do
seu trabalho na comunidade em que
atuam.
Na opinião da líder comunitária, Maria
das Graças Fonseca Souza, de Ibirité, “a
capacitação é muito importante, porque as
crianças da comunidade carecem de lazer”.
Ela também pensa em levar esse
aprendizado para sua comunidade.
“Pretendo ampliar o curso para atender
mais crianças”, adianta.
Criamos a fantástica idéia de
confeccionarmos
“Aventais
do
Brinquedista”. No primeiro dia do encontro
é pedido para elas trazerem já prontos os
aventais no próximo encontro, cada uma
usando sua criatividade. Sem dúvida, é um
resultado impressionante. No final tem
desfile e sorteios dos mais criativos.
Houve muita descontração e confecção
de brinquedos de sucata, bonecas de pano,
brincadeiras ao ar livre. Tudo isso orientado
pelos Capacitadores e principalmente pelo
brinquedista Sinval Alves Nascimento, que
nos ensina que podemos construir
inúmeros brinquedos com simplicidade e
beleza.
Colaboração: Mara Regina Oliveira de Amorim

Anote!
Notícias no Site da Pastoral da Criança
Quando um Setor manda várias notícias de uma vez para o
Jornal da Pastoral da Criança, devido à falta de espaço, todas não
podem ser publicadas. O que não é publicado no Jornal está no
site: www.pastoraldacrianca.org.br – em “Notícias Locais”.
Contamos com a sua compreensão.
Equipe do Jornal da Pastoral da Criança
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Santo Angelo • Rio Grande do Sul

São João Del Rei • Minas Gerais

Capacitações

Encontro de líderes

Encontro de Capacitação para o EJA
A Pastoral da Criança da Diocese de Santo
Angelo promoveu o 1º Encontro de
Capacitação dos Supervisores e Monitores do
EJA, Educação de Jovens e Adultos. A
Coordenadora Estadual solicitou à
Coordenadora Diocesana que tivesse como
prioridade a implantação do EJA nas
comunidades em que fosse constatada essa
necessidade. A Capacitadora, Maria Isabel
Antoniazzi, capacitou monitores das cidades
de São Luiz Gonzaga, Santo Antônio das
Missões, Santo Ângelo e Uruguaiana. Os que
foram capacitados demonstraram grande
entusiasmo e partiram cheios de boa vontade
para realizar um bom trabalho, capaz de
modificar a realidade de tantas pessoas que
anseiam por melhorar a sua vida e sua
cidadania.

Aconteceu na cidade de Prados, no dia 19
de Setembro de 2010, um Encontrão de
Líderes da Forania de Prados, da Diocese de
São João Del Rei. Os líderes gostaram muito
da troca de experiência sobre a missão da
Pastoral da Criança e formação contínua.
No final do Encontrão de Líderes
aproveitamos para comemorar os 20 anos
da Pastoral da Criança na Diocese de São
João Del Rei. Tivemos a missa de
encerramento celebrada pelo Padre Dirceu,
pároco da Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição (Prados), que sempre deu apoio
à Pastoral da Criança.

Capacitação para Brinquedos e
Brincadeiras
Em Santo Ângelo multiplicadores
capacitaram Capacitadores de Brinquedos e
Brincadeiras. O objetivo desta ação é
“aumentar o interesse pelo brincar e pelas
atividades de lazer nas comunidades,

Encontros e capacitações: formação contínua.

apoiando as famílias na criação de um
ambiente favorável ao desenvolvimento e
educação de suas crianças”, resgatando
ambientes e o direito de brincar. O grupo era
composto de pessoas de diferentes cidades,
mas unidas representavam as dioceses de
Santo Ângelo e de Uruguaiana. Os trabalhos
abriram
muitos
horizontes.
As
multiplicadoras Rosalina Stefanello e
Bernadete Perinazzo, durante a capacitação,
frisaram muito bem que o objetivo desta
ação é resgatar o direito de brincar, não
apenas da criança, mas também do adulto.

Maringá • Paraná

Celebração da vida
Líderes voluntárias, famílias e crianças
acompanhadas se reúnem nas comunidades
de São Pedro do Ivaí para celebrar a vida,
trocar experiências e verificar o peso das
crianças. É um momento de alegria para as
crianças e de prazer para as voluntárias que
vêem na celebração o resultado do trabalho
realizado com amor e dedicação junto às
famílias acompanhadas. Durante a
celebração, os participantes puderam
saborear uma deliciosa sopa preparada
pelas líderes. Neste dia, participaram da
celebração a coordenadora diocesana,
Leilane Rodrigues Garnica Wesselovicz

(Leila), e o pároco da Paróquia São Pedro
Apóstolo, Nelson Molina, que abençoou o
encontro e afirmou que, sempre que pode,
participa da celebração e procura incentivar
as líderes para que continuem este trabalho
evangelizador e de valorização da vida.
Texto completo no site
da Pastoral da Criança
www.pastoraldacrianca.org.br

Colaboração: Noel Guima
Assessor de Comunicação da Pastoral da Criança

Colaboração: Leomar José Moreira
Coordenador da Forania de Prados

Montenegro • Rio Grande do Sul

Novos líderes
A Pastoral da Criança tem mais 15 novos
líderes no Setor Montenegro. No dia 08 de
agosto aconteceu o Envio dos novos líderes,
que irão atuar na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, no bairro Timbaúva e na
Paróquia São João Batista, em Montenegro.
Após a missa, os líderes participaram de
uma confraternização no Salão Paroquial,
com lideranças que já atuam na Pastoral. A
capacitadora Clarice Vercelhese falou da
alegria de poder contar com mais estes
voluntários, que estarão juntando-se ao
grupo já existente. A Pastoral da Criança
tem uma caminhada de três anos em
Montenegro e acompanha 230 crianças de
suas comunidades, levando “ Vida em
Abundância” às crianças e gestantes
acompanhadas.
Colaboração: Coordenação do Setor

Jornal 169_Layout 1 25/10/10 15:49 Page 8

Comunidades

08

dezembro/2010

Paranatinga • Mato Grosso

Memória
“O tempo de Natal e fim de ano, para
mim, sempre foi muito especial. Quando
criança, eu perdia até o sono esperando o
Menino Jesus do Natal. Antes de recebermos
os presentes, esperávamos o anoitecer no
campo e vínhamos em procissão para casa.
Os mais novos, eu sou a penúltima dos treze
irmãos, vínhamos na frente, de mãos dadas
com papai e cantávamos todos Noite Feliz.
Mamãe ficava em casa para nos receber com
as velas do pinheirinho acesas e as luzes apagadas. No dia seguinte, passeávamos com as
novas bonecas nos braços, de sombrinha aberta para protegê-las do sol; íamos apresentar
as novas personagens às amiguinhas, professoras e irmãs religiosas, que faziam o
acolhimento, seguido do batizado com água, para dar-lhes nome. Na missa,
participávamos do coral misto de adultos e crianças. Era tudo como um encanto, como
hoje, para mim, é ouvir passarinhos cantando ao amanhecer de um novo dia.
Meu sonho é que todas as crianças um dia possam sentir essa felicidade, esse encanto do
Natal e a esperança de um Ano Novo feliz, cheio de graça.
A Pastoral da Criança celebra os nascimentos de bebês todos os dias do ano, para que
tenham melhores oportunidades de amarem fortemente e sentirem esse aroma de Natal
em seus corações todos os dias das suas vidas, como eu sinto no fundo do meu coração.
Feliz Natal!”
Dra. Zilda Arns Neumann
Fundadora da Pastoral da Criança

Londrina • Paraná

Queimadura Infantil
A médica pediatra Rosane Hashimoto,
integrante do Instituto de Desenvolvimento
Econômico Ambiental e Social (Ideass), esteve
presente no dia 4 de setembro de 2010 na
reunião mensal dos Coordenadores da
Pastoral da Criança, que aconteceu no Centro
Pastoral Bom Pastor, em Londrina.
A pediatra veio convidar a Pastoral da
Criança para abraçar a campanha contra
queimaduras que será desenvolvida pelo
Instituto Ideass. O principal objetivo da
campanha, segundo a Dra. Rosane, é
promover ações educativas em relação à
queimaduras: prevenir e reduzir queimaduras.
Segundo Rosane, no Brasil, ocorrem
aproximadamente
um
milhão
de
queimaduras graves, sendo que metade

desses acidentes ocorrem com crianças. Para
a pediatra é preciso realizar um trabalho de
conscientização do perigo das queimaduras e
também lutar para que os casos de
queimaduras sejam notificados.
A maioria dos acidentes ocorre em casa e
são atribuídos a falta de atenção, aos perigos
domésticos e movimentação das crianças em
casa. Assim, o Movimento de Prevenção de
Queimaduras pretende promover ações
educativas que contribuam para minimizar o
índice de queimaduras nas crianças e
adolescentes de 0 a 14 anos. Entre estas ações
estão os cursos que devem capacitar líderes da
Pastoral da Criança para atuarem em suas
comunidades, prevenindo a queimadura
infantil.

Celebração
A Pastoral da Criança, todo o terceiro
domingo do mês, tem uma missa própria na
Paróquia Imaculado Coração de Maria.
Nosso pároco diocesano, Padre Josivan C.
Arruda, aproveita a ocasião para animar os
líderes e reforçar o trabalho da Pastoral da
Criança nas comunidades. A Celebração é
muito
animada
e
através
dela
demonstramos à toda a paróquia o nosso
trabalho e cada vez mais famílias participam
da Pastoral da Criança.
Colaboração: Lori P. Ferreira

Pesqueira • Pernambuco

Gustavo
Gustavo, que fez 2 anos em novembro de
2010, nasceu com uma dificuldade de
movimento nos membros inferiores. Não
sentia suas perninhas, nem pezinhos e com
isso ele seria uma criança a demorar mais a
andar. Aos 8 meses ele sequer se arrastava pelo
chão, apesar de ser acompanhado por
fisioterapeutas. Prestes a fazer 1 aninho
começou a se arrastar e a sentar sozinho. Com
1 ano e 5 meses mais ou menos começou a ficar
de pé com dificuldades e sempre se apoiando
em algo. Nessa mesma época conheci um casal
que seu filho tinha um problema parecido e
que já participava da Pastoral da Criança. Os
líderes da Pastoral da Criança começaram a
acompanhar o Gustavo e a orientar a família,
especialmente com relação à alimentação
saudável. Desde então ele melhorou muito e
suas perninhas estão se fortalecendo, está
engatinhando, já anda segurando em tudo que
pode ou quando seguramos em suas
mãozinhas. Se Deus quiser, logo não precisará
de apoio algum. Ele é uma criança saudável,
muito inteligente e cheio de vida.
Colaboração: Lizziane Maia
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Cachoeiro do Itapemirim • Espírito Santo

Almenara • Minas Gerais

Atividades

Poesia

A Pastoral da Criança do Setor de
Cachoeiro de Itapemirim está em plena
atividade.
Nossos
coordenadores
organizaram diversos encontros, tais
como:
encontro
com
todos os
coordenadores paroquiais, de áreas e
capacitadores. Foram dias muito
proveitosos que serviram para incentivar
a caminhada dos líderes durante o ano de
2010. No decorrer do ano houve dois

encontros de Missão e Gestão. Além disso,
tivemos, em vários Ramos, capacitações
em hortas caseiras, Brinquedos e
Brincadeiras e no Novo Guia do Líder. A
alegria do nascimento de um novo ramo,
São Paulo Apóstolo, foi marcante. Em
agosto deste ano houve também um
encontrão nas áreas II e VIII com todos os
líderes,
famílias
e
crianças
acompanhadas.

Iguatu • Ceará

Resultados
A meta de ampliar de 7% para 10%, no
âmbito da diocese de Iguatu, o índice de
atendimento às crianças de zero a seis
anos foi alcançado pela Pastoral da
Criança. Para comemorar o feito, a
Coordenadora Nacional da Pastoral da
Criança, Irmã Vera Lúcia Altoé, esteve
nesta cidade e lançou um novo desafio:
dobrar o número de líderes comunitários
até o fim de 2012.
O encontro regional da Pastoral da
Criança aconteceu no ginásio esportivo
do Sesc, nesta cidade, e reuniu cerca de
400 líderes comunitários, padres e o
bispo da diocese, Dom João Costa. Nos
últimos dois anos, houve um crescimento
das ações da pastoral que chegou a todas
as
paróquias
da
diocese.
"As
comunidades estão motivadas e a Igreja
passou a apoiar com maior ênfase o
nosso trabalho", frisou a coordenadora
diocesana, Alcileide Bezerra. A Irmã Vera
Lúcia lamentou que ainda há crianças
que morrem por falta de orientação
correta dos pais, de pessoas para
cuidarem da família. "O nosso trabalho é
fundamental para a redução da
mortalidade infantil", frisou. "Temos um
enorme desafio para vencermos".

O bispo da diocese de Iguatu, Dom
João Costa, destacou a importância do
trabalho da Pastoral da Criança. "Tem o
meu apoio incondicional de estar
presente em todas as paróquias", frisou.
"Realiza um serviço voluntário baseado
nos ensinamentos de Jesus Cristo e na
solidariedade para com os necessitados".
O religioso ref letiu sobre a sociedade
atual que trata tão mal as crianças e
muitas morrem desnutridas, vítimas de
violência, de maus tratos e abandonadas.
A coordenadora estadual da Pastoral
da Criança, Marister Guimarães, disse
que o desafio lançado há pouco mais de
um ano foi alcançado, com a cobertura
chegando a 10% das crianças de zero a
seis anos, que totalizam 4.765. "Esse é um
resultado que divido com todos, padres e
líderes comunitários". O crescimento
passa pela adesão de jovens ao trabalho
da instituição.
O encontro foi encerrado com a
celebração de uma missa e com
homenagens à fundadora da Pastoral da
Criança, Zilda Arns. A Pastoral da
Criança foi implantada na Diocese de
Iguatu há 21 anos, pelo primeiro bispo,
Dom José Mauro Ramalho.

Nascida do amor e compaixão;
Permeia os logradouros de um povo
maltratado;
Traz Fé, Esperança e Vida;
Para o ser da sociedade rechaçado.
De verso em verso falo;
Do amor que um dia acolheu;
A semente da Pastoral da Criança;
Que em Almenara floresceu.
De um simples broto, rebento novo;
Em um vale, para muitos, miséria;
Fizeram da missão de servir;
Mais que ação, coisa séria.
Com início no Salto da Divisa;
A Pastoral em Almenara fez deste nome
seu caminhar;
Deu um Salto em salvar vidas;
E fez a Divisa de classes se retirar.
Aos mais humildes se dedica
Coloca-se como intercessora,
dos pequenos e indefesos deste Vale
foste até então redentora.
Tendo por base uma simples receita
sal, água e açúcar a identifica
que inebriados com amor e fé
ressurge como uma esperança,
com números exorbitantes de vida nova
que tampouco a ciência explica.
Dos muitos braços abertos
À causa abraçar
Agradecemos àqueles,
Que desde seu início puseram-se a trabalhar
Neste amoroso projeto de vida,
Que somente o amor à vida pode explicar.
Aos que ainda perduram,
E a quem agora se ingressa
Unamos nossas forças nesta causa,
Para que nenhum mal nos impeça.
De com orgulho gritar ao mundo
Que nós temos uma esperança
E em coro dizer bem alto,
Somos e cremos na Pastoral da Criança.
Colaboração: Coordenação diocesana 2010

Jornal 169_Layout 1 25/10/10 15:49 Page 10

Comunidades

10

dezembro/2010

Viana • Maranhão

Piracicaba • São Paulo

Uma história de amor

Entusiasmo

Vamos contar aqui uma história de
amor que aconteceu na comunidade Santa
Terezinha, bairro do Curral, Santuário
Santa Luzia. Uma de nossas líderes, Lenir
Oliveira, viveu uma experiência muito
triste, pois uma de suas gestantes
acompanhadas, após ter dado a luz a uma
linda menina, morreu, vítima de
hemorragia, no município de Buriticupu. A
menina ficou aos cuidados de sua avó que,
em meio a tanta dor e tristeza, pedia para
outras mães que estavam amamentando
seus filhos para também amamentar a sua
neta. Sua filha tinha apenas 17 anos e não
teve a felicidade de poder dar ao bebê o
leite materno e tê-la em seus braços. Certo
dia, a avó foi até a Ação Social do Santuário

Santa Luzia para conversar com a Irmã
Lourdes e fazer a consulta de enfermagem
mensal. A primeira pergunta que Irmã
Lourdes lhe fez: você ama esta criança?
Com os olhos cheios de lágrimas a avó
respondeu: “amo muito!” Então, a Irmã
falou-lhe: a senhora tem possibilidade de
amamentar agora a sua neta. A avó voltou
para casa com o coração cheio de
esperança e começou a colocar o bebê
para sugar o seio, estimulando o
aleitamento. Após alguns dias, o leite
começou a chegar. Com o coração cheio de
alegria e gratidão a Deus e à Pastoral da
Criança essa avó voltou para fazer seus
agradecimentos. Foi uma grande alegria
para todos.

Santarém • Pará

Hortas caseiras
Nos dias 27 e 28 de agosto, a Pastoral da
Criança da Diocese de Santarém promoveu
o curso de alimentação saudável e hortas
caseiras para líderes da Pastoral dos
estados do Amazonas, Acre, Amapá e do
Pará. O evento aconteceu na residência das
líderes Matilde e Raimunda Dias, locais que
serviram de laboratório.
Um dos momentos marcantes foi a
partilha das experiências de alimentação
saudável vividas pelas líderes dos estados
participantes. O curso veio motivar ainda
mais o trabalho dessas verdadeiras
guerreiras na luta contra a desnutrição
nesta imensa região amazônica.
A assessoria foi da representante da
Pastoral da Criança no Conselho Nacional
de Segurança Alimentar, e Coordenadora
Nacional de Segurança alimentar da
Pastoral da Criança, Aldenora Silva, que
ficou encantada com a diversidade de

Aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto de
2010 a Capacitação de 13 novas
Coordenadoras de Ramo do Setor Piracicaba.
Sob a orientação das multiplicadoras Albina
Garcia e Marina dos Santos Carvalho, a
capacitação em Missão e Gestão ocorreu na
Casa Aberta do Sr. Canto e D. Bergue. Nosso
Bispo emérito, D. Eduardo Koaik, nos
presenteou, como sempre acontece, com sua
presença e palavras de entusiasmo.
Em um clima de muita alegria e
entusiasmo encerramos no mês de agosto a
primeira Capacitação de Líderes do Bairro
Serra Verde, em Piracicaba. O grupo formado
por 14 pessoas (3 homens e 11 mulheres) está
bastante animado para iniciar sua missão.
Dentre os participantes contamos com a
perseverança de D. Jacyra Mendes de Godoy
Salata de 82 anos e da líder mirim, Thalita de
Cássia Silva Gomes de 12 anos, que fez a
capacitação com sua mãe Natividade, sua
irmã Camila, e que na missa de envio fez uma
surpresa ao ler um belo poema de sua
autoria, que muito bem expressa o que é a
Pastoral da Criança.
O que acontece na Pastoral
É pura graça divina
É algo fenomenal
Que o Espírito Santo ilumina.
Essas pessoas de bom coração
Seguem em frente com vigor
Animam, doam, colaboram,
Somando tudo resulta no amor.

Capacitação em Alimentação Saudável.

alimentos existentes nesta região. “Vejo que
a alimentação das crianças daqui pode ser
muito mais rica e saudável se utilizarmos,
de forma correta e equilibrada, essa
variedade de alimentos que encontramos”,
afirmou.
Colaboração: Ercio Santos

É uma rede solidária
Que atua em todos os locais
Para garantir a qualidade de vida
E uma cultura de paz.
E os promotores da alegria
Não esperam recompensa
Pois já vêem retratado o amor de Deus
No sorriso de uma criança.
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Santo Amaro • São Paulo

Nova Iguaçu • Rio de Janeiro

Missionárias

As crianças

Nós do Setor Santo Amaro estamos muito
felizes com o andamento dos trabalhos neste
ano de 2010, pois começamos com uma
grande alegria, que foi o envio de duas líderes
para missão no Nordeste. São elas: Irmã
Lourdes e a Dulcinéia Marcondes, a nossa
querida Néia. Esse fato causou em muitos
apoios a vontade de serem capacitados, e as
capacitações num total de seis aconteceram
no setor, mesmo todos estando tristes pelo
falecimento
da
Dra.
Zilda.
Nós
compreendemos que tudo o que ela deixou e
ensinou não poderia nunca acabar e estão
firmes e fazendo as visitas, celebrando cada
conquista com as crianças e famílias. O envio
da Néia aconteceu junto a dos novos líderes
que ela ajudou na capacitação e o Padre José
Paulo disse "onde houver uma criança a

Quando vejo a criança,
penso logo numa flor,
se for bem cuidada,
crescerá com amor.
A criança em crescimento
copia os exemplos
se os pais se amarem
durarão seus casamentos.

Líderes em ação nas comunidades do Setor.

Pastoral tem que estar junto, pois não
interessa que condição de vida ela tenha, mas
que ela cresça em sabedoria e graça."
Colaboração: Maria José Nunes da Silva
Coordenadora de Setor

Londrina • Paraná

A criança que estuda,
já está sintonizada
com a tecnologia
e bem atualizada.
A alegria da Criança
é bem natural
quem convive com ela,
está em alto-astral.
Quem cuida da criança,
não pode esquecer,
que Jesus as preferiu
não deixou de acolher.

Aleitamento materno
A reunião mensal dos coordenadores de
área da Pastoral da Criança reuniu no dia 7 de
agosto, 32 coordenadores no Centro Pastoral
Bom Pastor, em Londrina.
O tema principal da reunião foi o
aleitamento materno. Lílian Poli, Enfermeira
da Secretaria Municipal de Saúde, e Valentina
Semioni
Rodrigues,
fonoaudióloga,
lembraram a Semana Mundial de
Aleitamento Materno, que teve como objetivo
mobilizar a população em apoio à mulher
que amamenta.
O aleitamento materno cria vínculo entre
mãe e filho, evita câncer de mama e protege a
saúde do bebê. Lilian Poli afirmou a
importância das gestantes procurarem os
hospitais que são amigos da criança, pois eles
possuem uma prática de incentivar e orientar
as mães para a amamentação.
Em Londrina, a Maternidade Municipal, o
Hospital Universitário e o Hospital Evangélico
são amigos da criança. Lílian ressaltou a

importância do trabalho da Pastoral da
Criança junto às gestantes nas comunidades,
incentivando sempre a amamentação.
Valentina Rodrigues chamou a atenção
dos líderes para amamentação enquanto
prevenção de problemas na fala, engasgos e
problemas de respiração. Valentina afirmou
que bebês que usam bicos ou chupetas
podem ter uma série de problemas que
seriam evitados. O bebê amamentado,
segundo Valentina, tem a fala e a mastigação
favorecidas pelo desenvolvimento do tônus
muscular.
Na reunião também esteve presente
Renato Munhoz, da Comissão Pastoral da
Terra, que está na coordenação da campanha
pelo plebiscito popular sobre o Limite de
Propriedade da Terra. Munhoz apresentou
um vídeo sobre a estrutura fundiária do Brasil
e convidou a todos os líderes pastorais para
abraçarem essa campanha divulgando–a em
suas comunidades.

Brasília • Distrito Federal

Casa Aberta
Ceilândia - No dia 28 de agosto de 2010
foram entregues os certificados para quatro
crianças que foram acompanhadas pela líder
Clarice, da Comunidade Santo Antônio,
Paróquia São Marcos e São Lucas.
Já na Paróquia da Ressurreição realizou-se
a Primeira Casa Aberta, onde foi exposto todo
o material da Pastoral da Criança durante as 3
missas e inclusive foi passado o DVD “Festa da
Vida” no telão. Todos gostaram muito do
vídeo e algumas pessoas se interessaram em
ser capacitadas. Na ocasião, também foi feito
o envio de 15 novos líderes da Pastoral da
Criança.
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Fé e Vida

Escuta e missão
Espiritualidade tem a ver com o Espírito de
Deus e com a nossa capacidade de
experimentar e expressar esse Espírito num
mundo que clama e geme pela redenção. E,
portanto, é necessário uma compreensão da
Revelação para entrarmos neste mistério
comunicado ao povo.
Em primeiro lugar ela é graça de Deus.
Depois é uma resposta concreta ao chamado
dele. É a forma concreta, o "estilo", o "empenho"
que têm os crentes de viver o Evangelho,
sempre movidos pelo Espírito. O Espírito é
sempre vivificador, organizador e gerador de
acontecimento e realidade, é desconfortável,
impulsiona a gente para lugares estranhos. Ele
arde e tira tudo do lugar, desinstala (cf. At 2).
Espiritualidade é isso: deixar-se conduzir e
coordenar por este Espírito Santo. Claro que
sempre resta a pergunta fundamental que é: de
que Espírito Santo estamos falando?
A espiritualidade cristã está vinculada a
uma experiência profunda de Deus como
Misericórdia (entranhas), suscitada pelo
Espírito, que tem seus próprios e específicos
contornos, sempre relacionados com a
circunstância histórica que se vive e que
constitui como que a raiz de sua exigência, sua
condição de possibilidade e, ao mesmo
tempo, a fonte da qual brota toda a sua
riqueza e novidade. Neste sentido, ela é

essencialmente profética.
Como a espiritualidade também é Palavra
de Deus vivida no cotidiano, importa esta
atitude de escutar. Isto está na base da nossa
espiritualidade. É atitude fundante e
estruturante de toda nossa vida no Espírito. O
Credo de Israel começa com esta
palavra/atitude: “escuta Israel”. E escutar, na
tradição bíblica e espiritual, significa estar
atentos/as para a realidade, para os
acontecimentos, para o mundo e viver
concretamente. É atitude contemplativa em
primeiro lugar que vai aos poucos modificando
nosso jeito de olhar e nossas teorias sobre o que
observamos e experimentamos e, portanto, vai
modificando nosso jeito de viver também.
Nas religiões sempre procuramos escutar a
Deus, o que significa então escutar o mundo,
visto que é no mundo que a manifestação de
Deus acontece e pode ser percebida.
Contemplar a Deus nos leva a contemplar as
alegrias e os sofrimentos do mundo. Significa
escutar uns aos outros, umas as outras, numa
atitude de respeito e de disponibilidade à
relação.
Por isso Deus novamente pediu a Jonas que
se levantasse e fosse proclamar uma
mensagem de conversão para a grande cidade.
Mesmo a cidade sendo pecadora, aliás, porque
a cidade era um lugar de pecado e

desorientação, Jonas foi enviado. Na primeira
vez ele fugiu. Não adiantou. Na segunda ele
obedece: escuta a palavra que lhe é dirigida.
E foi muito interessante que, apesar da
descrença de Jonas, Deus continuou fiel na
crença de que aquele povo iria escutar e mudar
de vida. O texto mostra como a insistência é
fundamental. Como é importante continuar a
missão, mesmo em lugares que achamos que
não valha a pena! É como a parábola do
semeador: devemos continuar semeando
independente do lugar para onde a semente vai.
Algo vai acontecer se continuarmos insistindo.
Por isso, “escuta” e “missão” estão
conectados para a fidelidade no projeto de
Deus. E no final há uma conversão. Há uma
mudança de vida. Deus inclusive “se
arrepende” da promessa de destruição e não a
cumpre mais. Se até Deus pode mudar, quem
dirá nós e as pessoas com quem trabalhamos.
O caminho (método) está na insistência no
caminho de amor e solidariedade. Caminho
esse tão bem conhecido pela Pastoral da
Criança. O desafio está em continuar com mais
insistência e com mais fé (para aprendermos
de Deus que sempre crê na possibilidade e não
na impossibilidade) no jeito que escolhemos de
viver.
Paulo Ueti
Assessor da Pastoral da Criança

Saúde

Vacinar também é um ato de amor!
Todas as crianças necessitam de vacinas para ficarem protegidas
contra algumas doenças. Algumas vacinas são aplicadas na
maternidade quando o bebe nasce, outras deverão ser
administradas nos Postos de Saúde, algumas são administradas em
dose única, outras precisam de uma ou mais doses de reforço para
que tenham um efeito protetor eficaz e duradouro.
O Calendário Vacinal pode sofrer variação de um Município para
outro. Por isso, é importante que o Líder procure o Posto de Saúde
mais próximo para se informar sobre o esquema adotado.
As doses de Campanha são doses extras, ou seja, não contam

como doses de rotina. Todas as crianças devem ser vacinadas
durante as Campanhas, conforme orientação de faixa etária, para
que se atinjam altos percentuais de vacinação e assim se consiga a
proteção adequada.
Vacinando as crianças, além de protegê-las, estaremos
contribuindo para diminuir a mortalidade infantil e para erradicar
algumas doenças em nosso país.
Na gestante a vacinação também é muito importante. Líder
lembre de verificar como está a situação vacinal das gestantes que
você acompanha.
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Cidadania

5 de dezembro é Dia da Pastoral da Criança e do Voluntário!
Com alegria a Pastoral da Criança celebra
o dia 5 de dezembro como o seu dia
comemorativo, instituído pela Lei nº 11.583,
de 28 de novembro de 2007. A data também
festeja o Dia Internacional do Voluntário.
Em sua mensagem neste jornal, dois
anos atrás, a Dra. Zilda Arns escreveu:
“vamos todos nos unir e fazer deste dia um
dia de divulgação do trabalho da Pastoral da
Criança; um dia especial para convidar novos
voluntários para esta missão; um dia de
mostrar para todas as pessoas e entidades do
município ou da paróquia o valor de unir
esforços em prol da causa da criança e da
gestante. Temos que agradecer a Deus por
tantas bênçãos alcançadas ao longo desses
anos de trabalho, de amor e de dedicação.
Portanto, dia 05 de dezembro: organize a
festa, comemore, participe!”

Além das iniciativas criativas das
comunidades da Pastoral da Criança,
apresentamos algumas sugestões de
atividades para celebrar esta data:
• Organizar um dia de troca de
conhecimento entre os líderes e as
famílias sobre como aproveitar melhor os
alimentos, evitar o desperdício e ter
saúde com economia;
• dialogar com a comunidade sobre a
utilização de caixas, garrafas e latas para
o plantio nos quintais das casas. A horta
caseira nos espaços reduzidos produz
hortaliças, legumes e temperos, ajuda a
evitar a sujeira e a aproveitar o lixo
orgânico para fazer adubo para as
plantas.
• construir brinquedos com materiais
recicláveis. Brincar é um direito da
criança. Os brinquedos também podem

ser consertados, limpos e renovados com
ajuda das famílias e da comunidade.
Os voluntários são a maior riqueza da
Pastoral da Criança. Cada um colabora com
aquilo que sabe fazer ou com o que tem para
oferecer. Com fidelidade previnem o
sofrimento humano, promovem o bem estar
e o desenvolvimento de comunidades, com o
olhar na criança e na gestante.
Nossa profunda gratidão a todos da
Pastoral da Criança, especialmente os
líderes e pessoas de apoio que dedicam
parte do seu tempo para ajudar as famílias
vizinhas e fazerem da sua comunidade um
lugar melhor para que todos possam ter vida
em abundância.
Clóvis Boufleur
Gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança

Dicas

Desidratação
É a perda excessiva de líquidos do corpo. Ocorre quando se tem diarréia e
principalmente quando vem acompanhada de vômitos.
É importante que se ofereçam líquidos para as crianças, com frequência, para
evitar a desidratação. O soro caseiro é a melhor maneira de prevenir a desidratação
quando a criança apresenta diarréia. O Líder deve ter sempre colheres-medida para
distribuir às famílias acompanhadas.
Se ocorrer vômito intenso ou se a criança vomitar após ter tomado o soro oral é
preciso procurar o Serviço Médico com urgência.

Receita do
Soro Caseiro

Sinais de desidratação
•
•
•
•
•

Olhos fundos;
Boca seca;
A criança fica sonolenta;
Urina pouco;
Perda de elasticidade da pele.
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Saúde

Estado

A importância do Pré-natal

Formação contínua

Nem sempre existiu o pré-natal como o conhecemos hoje. O pré-natal foi
criado por uma preocupação da sociedade com a saúde da gestante e do seu
recém-nascido, tendo como propósito diminuir as elevadas taxas de
mortalidade materna e infantil. Essa intenção ainda está presente nos dias de
hoje, principalmente em um país como o Brasil, onde encontramos ainda altas
taxas de mortalidade, apesar das melhorias verificadas no sistema de saúde.
Sem dúvida nenhuma, a atenção dispensada pelo médico durante o pré-natal
protege a mulher e seu bebê, diminuindo as complicações que podem surgir
no decorrer da gravidez.
Existem mulheres que correm riscos ao engravidarem, pois já possuem
algum problema de saúde previamente à gravidez, como por exemplo as
mulheres hipertensas (com pressão alta), as diabéticas (com alto teor de
açúcar no sangue) e as cardiopatas (com problema no coração). Estas são as
gestantes consideradas de alto risco. No entanto, outras mulheres - as assim
chamadas gestantes de baixo risco - não possuem inicialmente nenhum
problema de saúde, mas poderão vir a desenvolvê-lo durante a gestação. Por
isso, é muito importante realizar um pré-natal bem feito.
Líder, colabore para intensificar em sua comunidade o Mutirão em Busca
das Gestantes. Incentive e oriente as gestantes que encontra a começar logo o
pré-natal e não faltar às consultas. Com um pré-natal de qualidade e seu
acompanhamento atencioso, através da visita domiciliar, da entrega das
Cartelas Laços de Amor e das orientações do Guia do Líder, estamos
colaborando para que nossas gestantes tenham um parto seguro e feliz e
crianças mais saudáveis.

Santa Catarina: O Estado de Santa Catarina teve

Encontros de Formação Contínua, nos dias 13 e 14 de
agosto, com o Núcleo Oeste e dias 20 e 21 de agosto com
o Núcleo Leste. Participaram destes Encontros
Coordenadores de Setor e Multiplicadores de todas as
ações da Pastoral da Criança. A Espiritualidade foi
realizada pelos padres Hermes Tonini e Ildo Ghizoni. O
tema foi " Vocação e Missão".
Nesses Encontros, estudamos os DICAS:
1. Dormir de barriga para cima é mais seguro.
2. Multirão em busca das gestantes
3. Comunidades que não dão sinal de vida.
Foram apresentadas também dinâmicas de
Apresentação, Integração e Recreação. Trabalhamos
também a "Função do Multiplicador" para que, além de
capacitador, ele seja membro das Equipes de
Coordenação, participando de reuniões e encontros.
Encerramos os Encontros com a cerimônia de envio.
Esses encontros de Formação Contínua foram
momentos de estudo, reflexão, camaradagem e
colaboração, que trouxeram novo ânimo e coragem para
dar continuidade ao legado deixado pela Dra.Zilda.
Colaboração: Marly Neto Rossi, Coordenadora Estadual,
e Mirialva Langaro Soares, Coordenadora Núcleo Oeste

Estado

Estado

Homenagem

Palestra

Distrito Federal: No dia 30 de agosto de
2010, em Brasília/DF, por ocasião da XXXI
SIPAT - Semana Interna de prevenção de
acidentes no trabalho, cujo tema foi
“Qualidade de Vida” , a Eletrobras Eletronorte
decidiu homenagear postumamente a
Dra.Zilda Arns Neumann, fundadora da
Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa
Idosa. Na ocasião foi conferida a ela o título de
Patrona do Evento.

Pernambuco: A Universidade Católica de Pernambuco recebeu, no dia 17 de agosto, o
Coordenador Estadual da Pastoral da Criança, Agenaldo Lessa, que há 17 anos atua no
movimento. Ele falou da história e da atuação da Pastoral da Criança, na promoção à saúde
das crianças brasileiras. Estavam presentes também voluntários da Pastoral, alunos e
professores da Unicap e a coordenadora arquidiocesana da entidade, Maria do Socorro
Aguiar.
Todo voluntário tem uma história para contar sobre crianças salvas da morte. Um dos
casos é o de um menino de um ano e oito meses, da cidade de São Lourenço, que havia sido
desenganado pelos médicos. Após três meses de acompanhamento pela Pastoral da Criança,
ele se recuperou e hoje tem cinco anos.
Após a palestra de Agenaldo Lessa, o público fez perguntas e observações. Uma pergunta
se referia às principais dificuldades para que a Pastoral da Criança atinja mais famílias. O
maior empecilho, de acordo com os organizadores da entidade, é a falta de voluntários.

Colaboração : Gildete Soares Andrade Coordenadora Estadual.
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Trocando Ideias

Tempo de Natal, tempo de verdade e doação
Está chegando o Natal, que é a festa das crianças e da
divina Criança, Jesus. Penso sempre que Deus para se
aproximar mais de nós veio ao mundo na forma de uma
criança e isso enternece meu coração. Ele chegou perto de
nós pequeno, frágil, numa gruta de animais porque não havia
lugar para Ele e seus pais em Belém. Quantas crianças em nosso
país, em nossa cidade, também não encontram lugar digno para
chegar a este mundo. Mas no Natal queremos comemorar o
milagre, a possibilidade de mudar as condições adversas em que
tantas crianças nascem e vivem. Vocês, líderes da Pastoral da
Criança, contribuem com seu trabalho e dedicação para manter
vivo este milagre. Eu admiro muito vocês!
Jesus veio trazer a mensagem em que mostramos nosso amor a
Deus amando e respeitando quem está próximo de nós, lutando
pelas causas justas e buscando construir a cada dia a paz. Esse é o
espírito do Natal e da nossa fé.
Natal é doação do melhor de nós, não uma festa para valorizar o
consumismo desenfreado do nosso tempo. E vocês, que estão junto
das famílias conversando com elas sobre os cuidados e a educação
de suas crianças, devem apoiar para que vejam o consumismo
infantil como um problema grave e urgente. A publicidade de

produtos que atinge as crianças, principalmente pela televisão,
convida a que elas entrem cada vez mais cedo no mundo adulto do
consumo e que se tornem consumidores bem cedo.
Como as crianças estão formando seu pensamento crítico, elas
são mais vulneráveis e mais fáceis de serem manipuladas pela
comunicação publicitária. Lembro da minha sobrinha de cinco
anos pedindo à minha irmã que comprasse para ela um xampu que
mostrava uma moça com cabelos lindos e cheios e ela tinha pouco
cabelo e fino. Minha irmã então explicou à filha: “Lorena, isso é
anúncio, essa moça tem bastante cabelo, não é o xampu que faz
isso, não acredite em tudo que a propaganda diz”. E vocês sabem
qual foi a resposta da Lorena? “Mãe, não fala isso não, eu quero
acreditar”. Os pais devem saber que, como educadores, precisam
ensinar a seus filhos as armadilhas do consumo e isso se faz todo
dia, conversando e dando exemplo. Presentes de Natal feitos pelos
pais agradam muito às crianças e ainda ajudam na preservação do
meio ambiente. Feliz Natal para todos nós, muita saúde e paz!

Márcia Mamede
Assistente Técnica da Pastoral da Criança

Receita

Espaço do líder

Rocambole nutritivo

Poesia

Ingredientes

Modo de Preparo

Massa:
• 1 xícara de chá de casca de berinjela
• 240 g de carne moída
• 1 ovo
• ½ xícara de chá de cebola picada
• 2 dentes de alho
• 1 colher de sopa de salsa
• 2 colheres de sopa de farinha de trigo
• sal a gosto

Descasque a berinjela. Separadamente,
pique as cascas e a berinjela. Cozinhe a casca
da berinjela e reserve. Coloque o óleo na
panela, acrescente os tomates picados e a
berinjela e refogue. Se for necessário,
acrescente água, para ficar úmido. Reserve.
Numa tigela coloque a carne moída, o ovo, a
cebola, o alho, a salsa picada, a farinha de
trigo e o sal. Junte a casca da berinjela e
misture bem. Coloque um plástico sobre a
mesa e abra a carne com um rolo.
Acrescente a berinjela refogada e enrole o
rocambole. Pincele o óleo em cima do
rocambole para não ressecar. Leve para
assar em assadeira em forno médio préaquecido.

Recheio:
• 1 colher de sopa de óleo
• ½ xícara de chá de tomate em molho (picado)
• 2 xícaras de chá de berinjela
• sal a gosto

A Pastoral da Criança de Estrela
Foi implantada no amor
Através de Amparo, Cícera e Aurina
Três pessoas que lembram o nome do Senhor.
Quando ela falava da Palavra
Meu coração logo tocou
Amparo foi para mim como Maria
Que a Isabel visitou.
Mesmo com dificuldade minha
Mas para mim ela falou
Que eu podia pesar as crianças
E pregar a Palavra do Senhor
Foi assim que nasceu a Pastoral da Criança
na minha comunidade
Porque fruto da vida é o amor.
Colaboração: José Nilson (líder)
Setor Palmeira dos Índios - Alagoas

Jornal 169_Layout 1 25/10/10 15:49 Page 16

Aprendendo Mais

16

dezembro/2010

Programa Viva a Vida: 20 anos ajudando a salvar vidas!
Depoimento de Valdete Calixto dos Santos, Coordenadora
Diocesana da Pastoral da Criança de Campo Limpo, São Paulo.
“São 20 anos do Programa Viva a Vida! Programa de
evangelização, informação e solidariedade, salvando vidas.
Certa vez, trabalhando com o Programa Viva a Vida, na Diocese
de Campo Limpo, em São Paulo capital, aconteceu um fato
que eu gostaria de contar. O Programa Viva a Vida abordava o
tema “Laços de Amor e a Catequese do Ventre Materno”. E
estávamos falando sobre como cuidar do bebê, o que é um
bebê dentro do ventre materno; que a mãe tem que ter muito
afeto e carinho para com essa criança. Logo depois da
transmissão do programa, o telefone tocou e eu atendi. E era
uma mãe gestante de dois meses, que ouviu o programa e
que estava para abortar a criança e através desse serviço do
Programa Viva a Vida, a mãe resolveu telefonar para a Pastoral

da Criança para que
a gente pudesse
ajudá-la a não
abortar a criança.
No mesmo instante
uma líder da
Pastoral da Criança
foi até a casa da
mãe para poder
conversar com ela e
o com pai da
Equipe que grava o Viva a Vida para o Norte e Nordeste.
criança. E eles
passaram a entender
o que é a Catequese do Ventre Materno e os Laços de Amor.
Hoje, a criança está com 6 anos de idade e é muito saudável.
Assim como essa vida foi salva, eu tenho certeza que o
Programa Viva a Vida da Pastoral da Criança está salvando
milhares de vidas por esse Brasil”.

Programa Viva a Vida

Programa 1000
• Viva a Vida 20 anos
Programa 1001
• Crianças superprotegidas
Programa 1002
• A criança e o trânsito
Programa 1003
• Natal
Programa 1004
• Ano Novo

(de 29/11 a 05/12/2010)
(de 06/12 a 12/12/2010)
(de 13/12 a 19/12/2010)
(de 20/12 a 26/12/2010)
(de 27/12 a 02/01/2011)

Janeiro

Dezembro

O Jornal da Pastoral da Criança informa os temas e as datas de transmissão dos programas “Viva a Vida” nos meses de novembro e
dezembro 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 1004
• Ano Novo
Programa 1005
• Rinite
Programa 1006
• Higiene Bucal
Programa 1007
• Pais que trabalham e a criança
Programa 1008
• Rotavírus

(de 27/12 a 02/01/2011)
(de 03/01 a 09/01/2011)
(de 10/01 a 16/01/2011)
(de 17/01 a 23/01/2011)
(de 24/01 a 30/01/2011)

*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 do Estado do PR

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

