Entrevista - Tríduo em ação de graças pela
caminhada da Pastoral da Criança e em
memória da Dra. Zilda
A caminhada de mais de 35 anos da Pastoral da Criança tem sido cheia de
esperança e amor, levando Vida em Abundância para cada vez mais crianças,
gestantes e suas famílias. Para celebrar essa caminhada e em memória dos 10
anos de falecimento da Dra Zilda, a Pastoral da Criança promove, de 10 a 12 de
janeiro de 2020, um Tríduo em Ação de Graças. Para falar sobre isso e reforçar o
convite, conversamos com Ir. Veneranda Alencar, Coordenadora Nacional da
Pastoral da Criança.

Qual é o objetivo da Pastoral da Criança em organizar esse
Tríduo?
É a ação de graças por toda a caminhada da Pastoral da Criança na Igreja, no
Brasil e fora do Brasil, e em memória pelos 10 anos de falecimento da Dra. Zilda.

Como será a hospedagem solidária que a Pastoral da
Criança está oferecendo?
Será na casa das famílias da Arquidiocese de Curitiba que se dispuserem a
acolher os peregrinos. Importante reforçar que é preciso reservar com
antecedência para garantir vaga, então, quem precisa, é melhor se apressar.

Como será o transporte?
As caravanas já vem organizadas com seu transporte. Cada Diocese monta a sua
caravana e vem com o seu ônibus. Quem vem de avião também terá que
organizar seu deslocamento durante o tempo que estiver em Curitiba.

Como será a programação do Tríduo?

São três dias com atividades e não é necessário participar dos 3 dias. Pode vir
em um, em dois ou até nos três, depende da disponibilidade e possibilidades de
cada um. A programação preliminar será:
Dia 10/01/20

18h - Missa de abertura presidida por Dom Anuar – Museu da Vida
Dia 11/01/20 - Missas presididas por Bispos e Padres convidados - Museu da
Vida
Inicialmente, estão programadas para às 09h, 11h, 14h e 16h.
OBS: Para o dia 11/01, além das missas, haverá espaço para apresentações
culturais, musicais e de entretenimento.
Dia 12/01/20

10h30 - Missa de encerramento presidida por Dom José Peruzzo - Santuário
Sagrado Coração de Jesus em frente ao Cemitério do Água Verde.
O Cemitério do Água Verde, onde está sepultado o corpo da Dra Zilda, funciona,
de segunda a sexta, das 07h às 18h; e, nos sábados e domingos, das 09h às
18h.

A Pastoral da Criança oferecerá alimentação?
Não temos condições de oferecer a alimentação, pois esperamos, em média, 20
mil pessoas, o que torna difícil e inviável. Por isso, pedimos que cada um traga
seu alimento ou recurso para custear sua alimentação.

Quem quiser organizar a caravana, para quem deve se
dirigir?
O primeiro passo é procurar a Coordenação Diocesana e/ou a Coordenação
Estadual, e, em seguida, entrar em contato com a Coordenação Nacional para
registrar a sua caravana. Para isso, você precisa mandar um e-mail no seguinte
endereço: triduo@pastoraldacrianca.org.br.
Confira abaixo alguns depoimentos de pessoas que conhecem e admiram a
caminhada da Pastoral da Criança
Entrevistado: Dr. Oscar Castilho
Colaborador da Pastoral da Criança Internacional

Como o senhor conheceu a Pastoral da Criança?
Eu tive minha primeira experiência com a Pastoral da Criança no ano de 1989. Eu
trabalhava para o UNICEF na época e a Pastoral estava começando um projeto
muito ambicioso de expandir as tecnologias que salvam a vida das crianças a
nível nacional. O maior desafio eram milhares de crianças morrendo todos os
anos por causa de desidratação causada pela diarréia infantil, infecção intestinal,
e a Pastoral da Criança com Dra. Zilda, desenvolveu a preparação do soro
caseiro utilizando uma colher medida com açúcar e sal para um copo de água.
Essa experiência serviu para começar uma série de medidas que incluíam o
aleitamento materno, controle periódico de crescimento da criança e a promoção
das vacinas.

E quanto às gestantes?
Se começou a trabalhar para cuidar das crianças antes do nascimento e esse foi
um trabalho que, ainda hoje, depois de 30 anos de trabalho, segue rendendo
frutos e uma geração de brasileiros teve nova oportunidade e qualidade de vida e
qualidade graças a Pastoral da Criança.

Qual é a importância deste trabalho na comunidade?
Por que temos tantas doenças? O que acontece com o lixo? O que acontece
com a higiene das mãos? O que acontece com a qualidade da água? São todos
problemas que não se pode resolver apenas no lar e, com a Pastoral da Criança,
foi tomando um sentido comunitário e revelando a necessidade de uma ajuda
mútua. Isso também tem muita influência da Igreja e de um enfoque cristão.

Por que os líderes são tão importantes?
Sem os líderes a Pastoral da Criança não existiria. Eles são a célula básica. A
origem para concretizar a idéia está nos líderes, eles são heróis.
Entrevistado: Pe. José Inocêncio Navarro Garcia
Coordenador da Pastoral da Criança na República Dominicana

Qual é a sua opinião sobre como a Pastoral da Criança tem
contribuído para melhorar a qualidade de vida das crianças
e famílias nos vários países em que atua?
Tem contribuído de uma maneira muito similar ao que faz no Brasil, com as visitas
domiciliares dos líderes e com a união de conhecimento e amor para transformar
a situação da família.

Nesses outros países quais são os principais problemas
que as crianças e famílias enfrentam?
O problema de quando a criança nasce muito pequena, porque durante a
gestação a mãe não foi bem alimentada ou teve problemas emocionais. Outro
problema é a alimentação da criança durante o seu crescimento, que costuma ter
pouca variação. Também está presente a diarreia, a falta de vacina, o uso de
serviços de saúde, pouco acesso aos serviços essenciais etc, e tudo isso a
Pastoral dá resposta através da educação e da motivação das famílias.

Como ser luz e ser uma boa nova para todo o povo da
América Latina e Caribe?
Com o pé no chão. A Pastoral da Criança é essencialmente missionária, ela leva
esperança. Quando uma gestante começa a ser acompanhada pela Pastoral, ela
recebe esse laço de amor que é um material educativo e de amor. O caminho
que Jesus ensinou é o caminho que Deus quer para encontrarmos a verdadeira
felicidade.

Qual é a sua mensagem?
A Pastoral da Criança tem sido uma luz para milhares de famílias no Brasil e
também para outros países.
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