Entrevista com Regina Reinaldin - A
importância das parcerias na Celebração
da Vida
A solidariedade e a caridade fazem parte da
missão da Pastoral da Criança, que busca levar
vida em abundância para todas as crianças. E
nessa missão, todos podemos ajudar por meio de
ações concretas na comunidade. A realização de
parcerias locais contribui muito para a continuidade
das ações básicas de saúde, nutrição, educação e
cidadania. A criação de uma rede de apoio
fortalece a comunidade. A Pastoral da Criança está
aberta para que todos possam conhecer melhor as
ações e experiências desenvolvidas por ela. Você
sabe como colaborar? São diversas as formas que
as pessoas podem colaborar com a Pastoral, veja
algumas delas:
- Oferecer ingredientes para um lanche nutritivo e saudável para o dia da
Celebração da Vida;
- Brincar, cantar ou contar histórias para as crianças;
- Fazer palestras sobre temas diversos para as famílias;
- Auxiliar os líderes em questões que envolvem tecnologia. Muitos jovens têm
ajudado muitos líderes mais velhos a usarem o App Visita!
Enﬁm, basta querer. Cada um ajuda como pode. É o poder do "dar e eceber", ou
seja, quanto mais amor compartilhado, mais amor recebido. Saiba mais na
entrevista com Regina Reinaldin, Enfermeira da Coordenação Nacional da
Pastoral da Criança.

ENTREVISTA COM: Regina Reinaldin, Enfermeira da Coordenação
Nacional da Pastoral da Criança.

Que tipos de parcerias a Pastoral da Criança mantém?
Os maiores parceiros da Pastoral da Criança são os voluntários. Sem eles, a
Pastoral não existe. Além dos voluntários, a Pastoral da Criança conta com o
apoio de parceiros institucionais; parceiros de projetos e programas; e parceiros
técnicos. Os Parceiros Institucionais são os que colaboram ﬁnanceiramente e
permitem que a Pastoral da Criança decida a melhor forma de aplicar os recursos:
ANAPAC, Obra Evangelizar e outros. Já os Parceiros em Projetos e Programas
são aqueles que assessoram e colaboram ﬁnanceiramente em projetos e
programas “especíﬁcos”. E aqui entra o Ministério da Saúde, os Governos
Estaduais e Municipais, etc. E existem também os Parceiros Técnicos, que são
aqueles que assessoram na produção de materiais educativos, no controle social,
no desenvolvimento de estratégias e na gestão de informações: são as
Universidades, o Unicef, as fundações e outros.

Você falou que a Pastoral da Criança mantém parcerias
com as universidades. Você poderia explicar como se dá
esse tipo de parceria com as universidades?
Sim. é possível buscar sempre parcerias com faculdades e universidades, pois os
alunos precisam cumprir horas de estágio voluntário. Por exemplo, alunos de
educação física, de pedagogia, que podem auxiliar com brincadeiras na
Celebração da Vida e outras. Alunos de enfermagem, nutrição e medicina que
podem ajudar na hora de pesar, medir e orientar as famílias sobre o estado
nutricional.

Hoje vamos falar principalmente dos parceiros locais,
aqueles que contribuem para que a Pastoral da Criança se
torne realidade nas comunidades e que colaboram
especialmente no Dia da Celebração da Vida. Que
parcerias são essas?
São parcerias com o comércio local; com os proﬁssionais de saúde: médicos,
enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos,
ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos e outros; também com os voluntários de
informática; com as emissoras de rádio e jornais locais; com advogados,
professores, sacerdotes, religiosos e outros.

Como o comércio local ajuda no Dia da Celebração da
Vida?
Os comerciantes fazem contribuições com alimentos e materiais diversos para o
Dia da Celebração da Vida. Alguns patrocinam ações da Pastoral e colaboram no
lanche.

Regina, como os diversos proﬁssionais ajudam no Dia da
Celebração da Vida?
Os proﬁssionais de saúde, no Dia da Celebração da Vida, dão palestras e
orientam as famílias sobre temas diversos de saúde, higiene e prevenção de
doenças. Dentistas examinam e tratam os dentes das crianças; psicólogos
orientam os pais sobre desenvolvimento infantil; advogados falam sobre os
direitos das crianças, sobre o conselho tutelar e sobre cidadania; os enfermeiros e
nutricionistas também podem ajudar os líderes no processo da mensuração da
altura e do peso da criança, na orientação das mães ou responsáveis e também
articular o encaminhamento da criança que apresenta diﬁculdade de crescimento
para a unidade de saúde.

Com que outros parceiros vocês contam na missão da
Pastoral da Criança?
Contamos também com pessoas que emprestam espaços ou locais para realizar
a Celebração da Vida, fazer reuniões. São sacerdotes, religiosos, benfeitores,
gente que ajuda a Pastoral da Criança. Os líderes contam também com a parceria
de rádios locais, serviço de alto-falante e mídias sociais para divulgar a data e o
local da Celebração da Vida. A Pastoral da Criança trabalha também em rede
com outras pastorais da Igreja: Pastoral do Batismo, Pastoral da Saúde, Pastoral
da Família, Pastoral do Menor, que muitas vezes participam no Dia da Celebração
da Vida.

E para fazer o acompanhamento nutricional, quando os
líderes pesam e medem as crianças, quem são os
parceiros?
O ideal é que esse voluntário não seja um líder da comunidade. Pode ser um
jovem, um adolescente, ﬁlho, ﬁlha, neto, neta, ou vizinho, vizinha de um dos
líderes e que tenha um computador portátil, um celular ou um tablet com sistema
androide e que tenha disponibilidade de fazer esse trabalho voluntário a cada três
meses. Outra possibilidade interessante é buscar parceria com outras pastorais,
como a da Juventude, ou universidades e faculdades.

Existe também parceria para a animação das crianças no
dia da Celebração da Vida?
Sim, nesse dia os brincadores e brinquedistas animam e divertem a criançada
com suas brincadeiras e criatividade. Os jovens que estão terminando a
catequese são uma boa opção para convidar para serem os brincadores.

Como as pessoas, que estão nos ouvindo agora, podem
contribuir para o Dia da Celebração da Vida?
Para as pessoas que estão nos ouvindo agora e querem colaborar com a Pastoral
da Criança, basta procurar a paróquia mais próxima de sua casa ou algum líder
da Pastoral da Criança e se informar como pode colaborar. Você também pode
baixar agora o Aplicativo Visita Domiciliar da Pastoral da Criança e acessar, com
perﬁl particular, para conhecer nosso material do e-Capacitação. Com certeza,
tem lugar para todos.

(MENSAGEM) Irmã Veneranda da Silva Alencar,
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança.
Por que as parcerias são tão importantes para a Pastoral
da Criança?
As parcerias são muito importantes para a Pastoral da Criança, porque elas nos
ajudam a realizar a nossa missão nas comunidades. É a soma de esforços pelo
bem da vida, pelo bem das crianças, famílias e gestantes acompanhadas. Em
uma parceria todos ganham, porque a qualidade de vida melhora na comunidade,
todos exercem a cidadania e ajudam a levar esperança para quem mais precisa.
Desde as pequenas parcerias locais até às grandes parcerias, todas são
fundamentais para o êxito do nosso trabalho. Cada pessoa, cada entidade, cada
ponto comercial, pode ser um parceiro da Pastoral da Criança. Um exemplo
positivo de parceria é a que ocorre mensalmente nas comunidades. Muitas
pessoas, comerciantes, proﬁssionais diversos, se unem para fazer do Dia da
Celebração da Vida um dia especial para as crianças e suas famílias. Uns
colaboram com materiais para um lanche nutritivo e saudável, outros colaboram
vindo brincar com as crianças, alguns proﬁssionais dão palestras sobre temas
diversos para as famílias. Cada um ajuda como pode e com o que pode. Todos
são bem-vindos nessa grande família, chamada Pastoral da Criança. Venha você
também, junte-se a nós. Seja um parceiro da Pastoral da Criança do seu bairro,
comunidade ou município. Saiba que ajudando no presente, você está
construindo um futuro melhor.

(TESTEMUNHO) Viviane Medeiro Silva, Coordenadora da
Pastoral da Criança do Núcleo do Estado do Piauí.
Qual é a importância das parcerias locais para o Dia da
Celebração da Vida?
É de suma importância as parcerias locais no Dia da Celebração da Vida. Os
comerciantes locais poderão colaborar com o lanche dessas crianças. É um
momento em que todas as pessoas de boa vontade podem doar sua
colaboração por meio de palestras às mães. Dentistas podem fazer aplicação do
ﬂúor nas crianças e orientar as mães sobre a importância da higiene bucal. Na
nossa Celebração da Vida tem espaço para quem queira colaborar com a
Pastoral da Criança.
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