Entrevista com Francisco Antônio
Crisóstomo de Oliveira – Campanha
Pequenos Reis Magos
A missão da Pastoral da Criança é levar vida em
abundância para todas as crianças, principalmente
aquelas que mais precisam. No Brasil, nossa ação
já é muito forte, mas outros países precisam da
nossa ajuda também. Por isso, temos a Campanha
Pequenos Reis Magos, que arrecada recursos para
que a Pastoral da Criança possa chegar em outros
lugares também. Para falar sobre isso, convidamos
o Francisco Antônio, da Coordenação Nacional da
Pastoral da Criança.

Francisco, você poderia explicar o
que é a campanha Pequenos Reis
Magos?
É uma mobilização de crianças aqui no Brasil em
prol de crianças de outros países. As nossas crianças saem nas casas cantando,
rezando e pedindo uma contribuição para ajudar os países onde a Pastoral da
Criança internacional está acompanhando crianças e gestantes.

E quem realiza esta campanha, Francisco?
A campanha é uma proposta da Pastoral da Criança em parceria com a
Catequese. Conversamos com as Coordenações de Catequistas para que elas
mobilizem suas crianças. Já temos também em muitos lugares jovens, adultos e
idosos, que vão fazer a campanha, e também algumas organizações. Nós temos
exemplos onde a infância missionária tem ajudado, como a Pastoral da
Juventude, a Pastoral Familiar e outras organizações da Igreja Católica.

Quais países serão ajudados nesse ano e por que eles
foram escolhidos, Francisco?
Nós estamos em 11 países. É o Brasil e mais 10 países que compõem a Pastoral
da Criança Internacional. Nós ajudamos todos esses países, mas desde 2015,
quando foi criada a campanha Pequenos Reis Magos, nós temos priorizado
alguns. Atualmente, nós temos quatro países prioritários: Guatemala, Haiti,
Guiné-Bissau e Moçambique. Escolhemos esses países por vários fatores
relacionados às questões socioeconômicas, como número de mortalidade infantil,
o número de mortalidade das gestantes, o IDH.

Francisco, como é que as crianças são envolvidas e
motivadas a participar desta campanha?
Essa motivação é feita no espaço da catequese. Nós enviamos materiais para
visita, folder, cartazes com a oração. Também disponibilizamos material formativo
como uma apostila, um pequeno livreto contando um pouco da história dos
países e da campanha. A partir daí, temos todo um trabalho de motivação para
essas crianças.

E as crianças da catequese, Francisco, elas procuram
conhecer um pouco mais sobre os países que serão
ajudados?
Nós enviamos materiais com todas as informações necessárias sobre esses
países. Por exemplo: sobre a Guiné-Bissau, o material diz quantas pessoas tem,
quantas crianças tem, qual é a taxa de mortalidade, quais são as principais
dificuldades das crianças naquele país e como elas podem ajudar.
Também contamos que esse recurso vai servir para acompanhar as crianças, a
melhorar o estado nutricional delas, a melhorar a qualidade de vida delas. Isso
também é uma forma de motivá-las, porque elas sabem que aquela missão vai
servir para algo concreto na vida das outras crianças.

Francisco, como devem agir as pessoas que recebem a
visita desses pequenos Reis Magos?
Que elas se sintam motivadas, abertas, sensibilizadas com essas crianças, pois
elas vão trazer um presente pra essa família com a palavra, poesias e cantos.
Mas, acima de tudo, elas vão levar um presente pra outras crianças, isso é muito
bonito.

Francisco, o que é necessário fazer para que a campanha
Pequenos Reis Magos tenha sucesso nas comunidades?
Primeiro, fazer um bom processo mobilizatório. É importante que tenha um
número bom de crianças, porque serão feitas muitas visitas e também cuidar da
questão da segurança e da alimentação dessas crianças. No mais, é preciso que
a própria paróquia também se engaje nessa campanha, que seja avisado nas
missas que essas crianças vão visitar as pessoas, que elas atendam bem essas
crianças, porque para muitos lugares, para muitas crianças, essa vai ser a
primeira experiência missionária, se elas forem bem recebidas, o ardor missionário
vai sempre crescer.

Francisco, quem ainda quer participar da campanha
Pequenos Reis Magos, o que deve fazer?
Se alguém quiser participar da campanha, mas ainda não enviou para nós o
número de participantes, pode se mobilizar e se engajar nas paróquias que já
estão participando. Uma outra forma pode ser entrando no nosso site, whatsapp
ou no nosso Facebook: Pastoral Ninez, e o whatsapp é (041) 992186110.
O site é pastoraldacrianca.org.br/pequenosreismagos ou
pci.org.br/pequenosreismagos
Entrevistado: Carolina de Magalhães Mayer
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança da Guatemala

Carolina, qual é a importância da campanha Pequenos
Reis Magos para as crianças da Guatemala, que são
acompanhadas pela Pastoral da Criança Internacional?
Essa campanha é muito linda, porque une criança com criança, faz com que uma
criança de uma parte do mundo conheça a realidade, a vida de outras crianças e
se constrói uma ponte entre crianças. Claro que também é importante a ajuda
que chega pelas crianças, porque sem ela a gente não pode formar base nas
comunidades para termos animadores de primeira infância, que podem
acompanhar essas famílias .

Entrevistado(a): Ladyanne Cardoso
Responsável pelo acompanhamento das atividades da Pastoral da
Criança Internacional

Ladyanne, qual é a importância da campanha Pequenos
Reis Magos ?
A campanha dos Reis Magos é muito bonita, porque a gente ensina as crianças a
ajudar outras crianças, então venha fazer parte da campanha dos Reis Magos..
Entrevistado(a): Valdeci Aparecida Virtuoso
Coordenadora Diocesana da Pastoral da Criança de Guarapuava, PR

Valdeci, como é que vocês realizam a campanha Pequenos
Reis Magos na comunidade?
Nós mobilizamos, falamos com as catequistas da Diocese, fazemos uma reunião.
A partir desta reunião muitas crianças da nossa Diocese participaram. Foi muito
lindo, muito bonito mesmo .
Entrevistado(a): Irmã Veneranda da Silva Alencar
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança

Irmã Veneranda, qual a importância da campanha
Pequenos Reis Magos?
Gostaria de fazer um convite às crianças da Catequese, aos Catequistas, aos
pais e voluntários, para que juntos realizemos esta bonita campanha dos
Pequenos Reis Magos em todas as paróquias do Brasil.
A Pastoral da Criança se coloca à disposição para ajudar e motivar os
interessados, dando-lhe suporte na organização e fornecendo material de apoio,
queremos contar com você também, informe-se e participe .
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