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FIRMES NA PROMOÇÃO E NO CUIDADO DA VIDA 

 

Há mais de um ano sofrendo com os protocolos de distanciamento social e restrições impostos pela covid-19, as Irmãs 
de Notre Dame da Província de Canoas que atendem nas pastorais sociais vêm se mantendo firmes na promoção e no 
cuidado da vida.  

Na Pastoral da Criança o contato com as Líderes e com as famílias das crianças de zero a seis anos e gestantes foi 
mantido através de WhatsApp, aplicativos e outros meios de comunicação virtual. Busca e capacitação de novas 
voluntárias e a formação contínua de todos os Líderes foi mantida de forma on-line.  

No Peru, contou-se ainda com apoio de alguns sacerdotes interessados que foram capacitados. Os encontros on-line 
de formação contínua desenvolveram temas sobre: os micronutrientes e alimentos saudáveis; saúde emocional das 
crianças em tempo de pandemia com psiquiatra de Lima e pediatra. No Natal de 2020 fez-se apresentação de símbolos 
natalinos e de pratos criativos, nutritivos e atrativos para as crianças pequenas. 

Em Palmas, Tocantins, mesmo diante dos desafios e sofrimentos nas famílias, agravados pela pandemia, manteve-se 
e até mesmo aumentou o número de crianças e gestantes acompanhadas. De 610 em agosto de 2020 para 838 em 
março de 2021. 

As atividades da Pastoral da Pessoa Idosa em Paraíso do Tocantins também foram mantidas por meio de 
ligações telefônicas e mensagens via whatsApp para os idosos ou algum familiar dos mesmos. Deu-se 
continuidade às celebrações na comunidade Santa Júlia, fez-se montagem de cestas básicas para famílias 
carentes e reuniões on-line.  

Em Pinhal Grande, Rio Grande do Sul, grande número de pessoas foi atendido pela Pastoral da Saúde, e 
mantidas as visitas domiciliares à idosos e doentes com as devidas restrições.  

Desta forma, a energia geradora de vida, contornando as adversidades, cumpre o seu papel de plenificar a existência. 

 


