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Há dois meses, as líderes e voluntárias da Pastoral da Crianças têm utilizado o aplicativo 

nacional da pastoral para fazer o acompanhamento das famílias na Paróquia. Por meio 

de uma entrevista com questões padrão, as agentes reúnem os dados que indicam 

como está a criança. 

A ferramenta já era utilizada há quatro anos pelas agentes, conta a coordenadora 

paroquial da Pastoral, Gilcilene Oliveira Dias, conhecida como Leninha, mas uma nova 

semana de formação foi realizada para quem ainda não sabia usar o recurso, que 

também passou a ser usado pelas famílias para entrar em contato com a pastoral.  

Caracterizada por visitas domiciliares e celebrações mensais, com pesagem das 

crianças e orientações pelas agentes, cada integrante precisou se adaptar à rotina do 

isolamento imposto pela pandemia. 

Leninha conta que houve uma redução no número de crianças acompanhadas antes e 

depois da pandemia, passando de 184 para 63 crianças. Ela explica que muitas mães 

não têm celular ou não gostam do diálogo por telefone. 

Mesmo assim, as agentes se esforçam para acompanhar principalmente as famílias 

mais carentes. No período de isolamento, muitas mães e pais, que trabalhavam de 

forma autônoma, precisaram de doações de roupas e cestas básicas. 

Leninha lembra que essa não é a finalidade da pastoral, mas que por vezes as próprias 

voluntárias se mobilizaram para conseguir alimentos. O pedido de assistência é 

encaminhado para a pastoral da caridade da respectiva comunidade.  

Outra preocupação da pastoral foi garantir álcool 70% para higienização e máscaras 

para que as famílias pudessem se proteger do novo coronavírus. A coordenadora conta 

que, felizmente, não houve nenhum caso de Covid-19 nas 32 famílias e seis gestantes 

acompanhadas pela pastoral. 



Embora o atendimento por telefone seja muito diferente da relação presencial com a 

pastoral, o trabalho continua a ser feito.  

Leninha conta que as famílias acompanhadas também estão precisando se adaptar a 

essa nova rotina e que a pastoral segue encaminhando sugestões de alimentação e 

brincadeiras para ajudar a lidar com o período de restrição.  

 


