Entrevista Osmair Strapasson e Rubia
Mara Pappini – Pequenos Reis Magos
Já estamos no período do Advento, que para os
cristãos representa a preparação para Natal. Mais
uma vez neste final de ano, inspirada no exemplo
dos três reis magos que vieram adorar o menino
Jesus e lhe trouxeram presentes, a Pastoral da
Criança realiza em todo o Brasil a campanha
Pequenos Reis Magos, um exemplo de solidariedade
que une toda a nação em prol das crianças em
situação
Para conhecermos mais sobre a campanha
Pequenos Reis Magos, conversamos com o padre
Osmair Strapasson, vigário  da paróquia de São
Sebastião em Rondinha, município de Campo Largo
(PR) e com a gestora de parcerias institucionais e
projetos da Pastoral da Criança, Rubia Mara Pappini.

Como teve início a campanha Pequenos Reis Magos?
O Dr. Nelson Arns Neumann foi para a Alemanha e teve contato com essa ação
realizada pelas crianças e nós começamos a desenvolver essa ideia aqui. Fomos
estudando junto e conversando, então decidimos que essa campanha
aconteceria no final do ano e a experiência foi muito bonita, deu muito certo e foi
acolhida pela catequese da paróquia. Eu pedi que o Dr. Nelson entrasse em
contato com o pároco do Bom Jesus, uma paróquia grande de Campo Largo
(PR) e ele prontamente acolheu a ideia, assim como mais uma paróquia em
Curitiba. Então, a primeira experiência da campanha Pequenos Reis Magos, com
três paróquias, foi muito boa.

A gente sabe que as crianças quando incentivadas, são
capazes de realizar grandes gestos de solidariedade.
Como nós podemos ajudar a despertar o espírito
missionário nas crianças?

O espírito missionário se desenvolve principalmente, por meio da catequese e
também junto aos coroinhas. Na formação que é dada para eles, tanto na
catequese como para os coroinhas, incentivamos muito que eles tenham esse
espírito missionário. Fica um convite para todos os coordenadores de catequese
nas paróquias e coordenadores de coroinhas também possam fazer isso
acontecer nas suas comunidades.

Conversamos agora com a Rubia Mara Pappini, gestora de
parcerias institucionais e projetos da Pastoral da Criança.
Rubia, quais os objetivos da Pastoral da Criança em
promover a campanha Pequenos Reis Magos?
A Pastoral da Criança tem dois objetivos. O primeiro, é que as crianças que
participam desenvolvam uma atividade solidária cultivando o verdadeiro espírito
do Natal e conheçam outras realidades, a das crianças que moram em países
mais pobres. O segundo objetivo, é que todos possam colaborar com as ações
da Pastoral da Criança Internacional.

Como as crianças colocam em prática esse amor
solidário?
A ação acontece no período de preparação do Natal. Seria como se os reis
magos estivessem buscando recursos para entregar ouro, incenso e mirra para o
próprio Jesus. Hoje são os Pequenos Reis Magos que vão em busca de recursos
para ajudar as crianças que vivem em situação de risco, em outros países mais
pobres. Então, elas se vestem de reis magos, levam uma estrela a frente, visitam
as casas, fazem uma oração, um canto ou declamam uma poesia e no final,
abençoam a casa e escrevem ''Cristo abençoe essa casa'' e ao mesmo tempo
pedem uma contribuição para o acompanhamento das crianças da Pastoral da
Criança Internacional. Por isso, eu costumo dizer que essa campanha é o amor
solidário que se concretiza.

Para onde são destinados os recursos que as crianças
arrecadam com a campanha Pequenos Reis Magos?
Os recursos arrecadados durante esta campanha serão destinados ao
acompanhamento das crianças da Guatemala, Guiné-Bissau, Haiti e
Moçambique, por meio de ações da Pastoral da Criança Internacional. No nosso
site você pode olhar e acessar todos os valores que foram arrecadados nas
campanhas anteriores, dos anos de 2015 e 2016, inclusive os recibos que foram
assinados por quem recebeu na Pastoral da Criança de outro país.

Quais são os passos para que a campanha Pequenos Reis
Magos aconteça nas comunidades?
A campanha precisa ser acolhida pelo bispo, pelo padre, pelo pároco, pelas
catequistas e principalmente pela comunidade. Quem organiza e prepara essas
crianças são os catequistas que tem todas essas informações de como fazer e
como orientar, disponíveis no site da Pastoral da Criança. Mas a comunidade
também pode adaptar as informações e dar o seu jeito na campanha. O padre
pode realizar uma missa de envio das crianças , pode apresentar as crianças e no
final da campanha, também pode fazer uma missa de encerramento, na qual as
crianças vestidas de Pequenos Reis Magos levam até a frente do altar os
cofrinhos com as doações feitas pela comunidade.

Que outras dicas você teria para quem está interessado
em realizar a campanha Pequenos Reis Magos?
É muito importante que a criança sinta que pode ajudar e por isso, é preciso que
seja voluntário por parte dela, a criança tem que dizer que quer ajudar o próximo.
Para que isso aconteça é fundamental que o padre, os catequistas e família
abracem esta campanha, incentivando e motivando as crianças a participarem.
Além disso, é preciso que toda a comunidade acolha a campanha esse gesto
solidário das crianças. São crianças ajudando crianças
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