O que é: uma campanha da Pastoral da Criança do Brasil para arrecadar em apoio as crianças da
Guiné-Bissau, Moçambique, Haiti e Guatemala, entre outros.
Pré-requisito: ler atentamente a apostila com as orientações para a execução da campanha e
demais informativos, no site www.pci.org.br/pequenosreismagos.
Quem articula: as coordenações de estado e nacional apresentam o projeto da campanha para
os setores. Para os setores interessados a Coordenação Nacional prepara a carta para o Sr. Bispo
para a coordenação de setor articula com o Bispo, Padre assessor e catequese.
Quem faz: Pastoral catequética assume o compromisso de realizar a campanha. Os catequistas
juntamente com as crianças da catequese, catequizandos e crismando. Outros como também
grupo de jovens, coroinhas e coral de crianças podem se envolver na campanha.
Na Coordenação Nacional:
1. Ter a relação das dioceses e as respectivas cartas de consentimento dos bispos para
desenvolver a campanha na diocese;
2. Elaborar e garantir que todos envolvidos tenham o material de divulgação da campanha
cartaz, santinho, links com os depoimentos, reportagens, slides de apresentação da
campanha, apostila com as explicações de como funciona a campanha;
3. Assessorar/acompanhar o desenvolvimento da campanha nas dioceses envolvidas;
4. Fazer relatório final do resultado da campanha: financeiro e de comunicação;
5. Assegurar que as informações/comunicação sobre a campanha estejam sempre
atualizadas no site.
Na Coordenação Diocesana/ Paroquial
1. Enviar para a coordenação nacional a carta de consentimento do bispo para publicarmos
no site.
2. Informar a Coordenação Nacional o nome das paróquias e número de catequizandos;
3. Definir as paróquias cujo padre possa se envolver e mobilizar catequistas e pessoas de
apoio;
4. Passar todas as informações para os envolvidos de acordo com a apostila da campanha;
5. Conversar com o pároco para apresentar como será realizado;
6. Após consentimento do padre, realizar reunião com catequistas para expor a campanha e
repassar os materiais, garantindo uma equipe que assuma esta missão;
7. Assegurar que os catequistas e as crianças tenham as informações sobre a realidade dos
países e da Pastoral da Criança nestes países;
8. Assegurar que haja um planejamento da equipe da catequese, de acordo com a apostila,
principalmente a data de envio das crianças para a missão e de encerramento da
campanha.
9. Informar a Coordenação Nacional o valor arrecadado de cada paróquia.

