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Dizem que cada pessoa nasce 
com uma missão. Certo ou não, 
o fato é que missão é algo que 
nos move a agir em prol de 
uma causa, de algo ou alguém. 
Assim acontece também com 
a Pastoral da Criança que 
há 31 anos vem cumprindo 
a sua missão de orientar as 
famílias sobre temas de saúde 
materno-infantil, colaborando 
para que milhares de crianças, 
de 0 a 6 anos, possam nascer e 
crescer com mais saúde e vida 
digna. Esta pastoral tem como 
base a solidariedade humana, 
pessoas que se preocupam 
com outras pessoas porque 
querem construir um mundo 
melhor para todos. Em 1982, 
o então Cardeal de São Paulo, 
Dom Evaristo Arns, recebeu 
uma sugestão do diretor da 

“Como os pássaros, que cuidam de suas crias ao fazerem 
um ninho no alto das árvores e nas montanhas, longe de 

predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, assim 
nós deveríamos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, 
promover o respeito a seus direitos e protegê-los.”(Zilda Arns)

A missão da Pastoral da 
Criança é a própria missão 
de Jesus, que é também a 
missão da Igreja e de todos 
os cristãos: Evangelizar. Por 
isso, a Pastoral da Criança é 
ecumênica e não faz nenhum 
t ipo de discr iminação de 
cor, raça, credo religioso ou 
opção política. As famílias 

Unicef para a criação 
de um organismo 
vinculado a Igreja 
Católica no Brasil que 
cuidasse da redução 
d a  m o r t a l i d a d e 
infantil. A idéia foi 
apoiada pela CNBB, 
e  d e s e n v o l v i d a 
pela irmã de Dom Evaristo 
Arns, a médica Zilda Arns, 
em parceria com o arcebispo 
de Londrina, na época Dom 
Geraldo Majella Agnelo. Nasce 
então a Pastoral Fundamentada 
na espiritualidade à luz do 
Evangelho, onde a prioridade 
são pelos que mais sofrem, os 
mais veneráveis e pelos mais 
pobres. Os trabalhos foram 
iniciados em setembro de 1983, 
na cidade de Florestópolis, 
Paraná, escolhida por causa da 

alta taxa de mortalidade infantil. 
Um ano após o começo dos 
trabalhos, a taxa foi reduzida 
de 127 crianças a cada mil 
nascimentos para 28. Esse 
sucesso foi responsável pela 
expansão do projeto, que 
atualmente está presente em 
todos os estados do nosso 
país, contando com o apoio de 
cerca de 260 000 voluntários. 
Ela também atua em outros 
21 países, nas Américas, 
Ásia e África. Os voluntários 
da pastoral -membros da 

própria comunidade- fazem o 
acompanhamento das famílias, 
orientando sobre seus direitos 
e deveres, tendo em vista a 
qualidade de vida. As gestantes 
são acompanhadas durante 
toda a gravidez, recebendo 
orientações sobre o parto e 
diversos cuidados para garantir 
o desenvolvimento saudável 
da criança, além de receberem 
apoio psicológico. Já as crianças 
são acompanhadas em visitas 
periódicas, onde as famílias 
recebem orientações sobre 

vacinação, higiene, prevenção 
e tratamento de doenças, além 
de aprenderem a identificar 
problemas nutr ic ionais e 
melhorarem a alimentação, 
além do uso do soro caseiro. A 
Pastoral também desenvolve 
outros projetos, como o Projeto 
de Geração de Renda, que 
capacita pessoas em diversas 
atividades. Também há o 
Projeto de Educação de Jovens 
e Adultos, que atende mais de 
11 mil alunos em todo o país. 
Cerca de 70% da verba da 
instituição é de origem pública, 
doada principalmente pelo 
Ministério da Saúde, junto com 
estados e municípios. A Pastoral 
também recebe doações de 
empresas e pessoas físicas.  
Neste mês de outubro, dia 15, 
celebraremos o “dia mundial 
do lavar as mãos”, patrocinado 
pela parceria que temos com a 
Unilever, cito este evento para 
exemplificar a vocês como há 
empresas que realizam sua 
responsabilidade social junto 
ao país que estão instaladas. 

A missão
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acompanhadas pertencem a 
distintas Igrejas e denominações 
cristãs. Em nossa comunidade 
a pastoral da criança vem 
crescendo dia a dia, com a 
graça de Deus e apoio de muitos 
paroquianos. Aproveitamos para 
agradecer a pastoral dos acólitos 
e coroinhas que partilham neste 
mês de outubro brinquedos 

e roupas com as nossas 
cr ianças acompanhadas. 
Agradecemos também ao coral 
Adonai, que anima nossas 
celebrações da Vida sempre 
que os solicitamos. Deus os 
abençoe!  Vale lembrar que 
como cristãos batizados nós 
somos chamados a cuidar dos 
mais frágeis, assim nos ensina 
o papa Francisco em sua última 
exortação apostólica, Alegria 
do Evangelho: “Jesus, o 
evangelizador por excelência 
e o Evangelho em pessoa, 
identificou-Se especialmente 

com os mais pequeninos (cf. 
Mt 25, 40). Isto recorda-nos, a 
todos os cristãos, que somos 
chamados a cuidar dos mais 
frágeis da Terra.” (EG 209).  
E é com este pensamento que 
deixamos aqui um convite a 
você paroquiano que venha 

f a z e r  p a r t e 
desta missão 
c o n o s c o , 
c o l a b o r a r 
c o m  u m 
pouco do seu 
tempo para o 

desenvo lv imen to  g loba l 
destas crianças. Reunimo-
n o s  m e n s a l m e n t e  n o 
segundo sábado do mês a 
partir das 09h00min lá na 
capela São João Batista, 
na Vila Breda. Um Feliz e 
Produtivo Outubro a todos nós!


