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CELEBRAÇÃO DO DIA DOS AVÓS
ANIMA A CAMINHADA

Celebração do Dia dos Avós na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração
- Setor Pinheirinho, Curitiba-(PR).

Muitas comunidades da Pastoral
da Pessoa Idosa se reuniram para
celebrar a Festa de São Joaquim
e Sant’Ana, pais de Maria e avós
de Jesus, quando se comemora o
Dia dos Avós. Na Arquidiocese de
Curitiba (PR), no dia 26 de julho,
foram realizadas dez celebrações
simultâneas em diferentes regiões,
reunindo milhares de avós e avôs,
filhos, netos, bisnetos, tataranetos,
padres, líderes da Pastoral e
parceiros da Pastoral da Pessoa
Idosa.

As celebrações foram muito
dinâmicas, com poesias,
homenagens, encenações e
cantos. Os eventos contaram
com o apoio de colaboradores da
Pastoral e de algumas prefeituras,
que ajudaram no transporte
e também na distribuição do
lanche após a santa missa. Nos
depoimentos e testemunhos,
os avós demonstraram a alegria
que sentem por participarem
da Pastoral e dessa bonita
homenagem, momento que trouxe

grande emoção para toda a
assembléia.
Dioceses de outras regiões
também festejaram o Dia dos
Avós, entre elas a de Florianópolis
(SC), Jales (SP) e Montes Claros
(MG). Nas Dioceses de Oliveira
(MG) e Oeiras-Floriano (PI), a
comemoração aconteceu durante
a Semana da Família, de 13 a
19 de agosto. Certamente foi
comemorado em muitas mais
Dioceses, porém, estas são as que
nos enviaram notícias.
Nos meses de setembro e
outubro, há duas outras datas
importantes a comemorar. Dia 27
de setembro é o Dia Naconal dos
Idosos, celebrado junto à Festa
de São Vicente de Paulo, e dia
1° de outubro é celebrado o Dia
Internacional das Pessoas Idosas.
Ajude a organizar celebrações e
eventos que sensibilizam as família
e toda a sociedade para que as
pessoas idosas sejam integradas,
bem assistidas, mais respeitadas
e valorizadas. Dessa forma
estamos ajudando a construir uma
sociedade mais justa e fraterna.
As celebrações animam a
caminhada.
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PALAVRA DO PASTOR
A cruz de Cristo e a
nossa cruz

Oração do Voluntário
da Pastoral da Pessoa Idosa

“Nós vos adoramos Santíssimo
Senhor Jesus Cristo e vos
bendizemos, porque pela vossa
Santa Cruz remistes o mundo”.

Eu vos louvo, ó Pai, pois
me escolheste para ser um
instrumento no vosso Reino.
Realize em mim a vossa
vontade.
Que eu possa servir aos meus
irmãos e levar a todos o amor e
a paz!
Renovo meu desejo de ser em
suas mãos um discípulo
que quer encontrar o Cristo
– Caminho, Verdade e Vida, em
todos,
em especial nas pessoas
idosas.
Atue em mim e por mim nas
visitas domiciliares,
nas reuniões comunitárias e em
todas as ações da Pastoral da
Pessoa Idosa,

Dom Frei Luís Flávio Cappio, OFM
Bispo de Barra - BA

“Dai ao nosso coração sabedoria”
(Salmo 90)

BOLETIM DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA

Essas palavras foram proferidas
por São Francisco de Assis. Ele
pediu a seus frades que, ao rezar
essa breve oração, a fizessem com
muita devoção e respeito. Nós
adoramos o Cristo Ressuscitado,
vivo, transfigurado como no Monte
Tabor. Mas só se chega ao Cristo
Ressuscitado se O acolhermos
flagelado, coroado de espinhos,
crucificado. Esse é o mistério da
Vida. Vida que inclui a morte. Morte
que nos leva à Vida.
“É morrendo que se nasce para
a Vida Eterna”. A coroa de glória
sucede a coroa de espinhos. Só
estará apto a receber o céu, com
todas as suas belezas, quem
assumiu a terra com todas as suas
mazelas. Tudo isso faz a vida bela.
Saber que depois da dor vem a
alegria, depois da lágrima o sorriso,
depois do sofrimento a felicidade.
Essas alternâncias de vida e morte
constroem a Vida. Para quem tem
fé a partir da visão do amor, “tudo
concorre para o bem daqueles que
amam a Deus”.
Por isso, Deus seja louvado! Pelo
que nos proporcionou alegria,
como também pelo que nos trouxe
tristeza. Assim como pelo que nos
fez experimentar a ressurreição.
São Francisco nos ensina a
abraçar a cruz, olhando para o
alto de onde vem a luz da vida.
Meditemos nessas verdades tão
ricas e profundas. Que Deus, o
Senhor da Vida, nos abençoe.

para que eu possa despertar a
solidariedade entre as famílias.
Dai-me sabedoria para
acompanhar,
com uma compreensão
amorosa todos os que
envelhecem
e que nunca lhes falte vida,
dignidade e esperança.
Coloco-me inteiramente à vossa
disposição, em tudo o que sou
e tenho.
Quero ser um voluntário que
acolha e multiplique os dons do
Espírito Santo
e que Ele me ilumine para que
eu possa ser luz e consolo às
pessoas idosas.
Amém!
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CARTA DA DRA. ZILDA ARNS
Querida (o) Líder
Querido (a) coordenador (a)
Paz e Bem !
É com muita alegria e esperança
que lhe escrevo esta carta. Espero
que esteja bem, com muita saúde
e animado(a) na sua missão junto às
pessoas idosas. A partilha do amor,
do carinho, da compreensão e de
conhecimentos é uma das coisas
mais importantes para aqueles que
já viveram muito e contribuiram com
o crescimento dos que estão ao seu
redor.
Jesus, com a bênção de Deus, fez
o milagre da multiplicação dos dois
peixes e cinco pães, que saciaram
cinco mil pessoas. Ao verem a
multidão faminta, os discípulos
perguntaram a Jesus como saciar
a fome de tanta gente, e a resposta
que receberam foi: “Dai-lhes vós
mesmos de comer”.
A atitude de Jesus ensina que nosso
trabalho deve priorizar a autonomia
das pessoas, das comunidades
e das multidões. Sempre que for
possível, devemos estimulá-las
a preservarem sua saúde, com
bons hábitos, exercícios físicos,
alimentação saudável, higiene, lazer,
para que sejam valorizadas dentro
das suas famílias e na comunidade,
participando de atividades religiosas
e sociais.
A exemplo de Jesus e seus
discípulos, você, com o coração
cheio de alegria, visita a cada mês
os seus idosos, para partilhar as
boas novas e os conhecimentos
que adquiriu na vida e na Pastoral
da Pessoas Idosa, com o espírito de
alegria fraterna, do amor que tudo
pode e transforma a vida.

Dra. Zilda Arns, Coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa e da Pastoral da Criança.

Também é importante que as
lideranças da sua comunidade
conversem com as autoridades
locais, para que elas dêem
prioridade às políticas públicas
para as pessoas idosas. Conforme
determina o Estatuto do Idoso,
em cada comunidade deve haver
espaços de lazer e acesso a uma
boa assistência médica e, quem
sabe, até projetos de geração
de renda, para ajudar nas suas
necessidades.
Você já refletiu sobre a
importância da sua dedicação
para melhorar a qualidade de
vida de cada pessoa idosa
que acompanha? Isso é uma
missão de vida, inspirada por
Deus e executada com esforço e
sacrifício, regada com muito amor.
Para homenagear o trabalho
de todos os voluntários, eu
gostaria de comunicar, com muito
carinho, que já temos o Livro
Ouro da Pastoral da Pessoa

Idosa. Nosso objetivo é registrar
a história daqueles que se
dedicam voluntariamente a essa
maravilhosa missão de FÉ e VIDA.
Lembro também que é importante
que todos conheçam e cumpram a
Lei do Voluntariado (nº 9.608/98),
que está escrita no começo do
Livro Ouro, e assinem, com amor,
colocando a data em que cada um
ou cada uma começou a trabalhar
na Pastoral da Pessoa Idosa. Com
certeza, é o início de um caminho
de muita alegria e uma benção
para essa e as próximas gerações.
Termino enviando saudações a
sua família e a todas as famílias
que você acompanha.
À você, o meu especial e
carinhoso abraço, de quem está
sempre ao seu lado.
Dra. Zilda Arns Neumann
Coordenadora Nacional da Pastoral da
Pessoa Idosa e da Pastoral da Criança
Representante titular da CNBB no
Conselho Nacional de Saúde
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AÇÕES COMUNITÁRIAS
Montes Claros (MG)

Presidente Prudente (SP)

Idosa com 110 anos é acompanhada pela Pastoral Jornal diocesano
divulga a pastoral
Otaviana Fernandes da Silva,
nasceu na cidade de Patis, norte
de Minas Gerais, no dia 20 de
junho de 1896, no então distrito de
São João da Ponte, que pertencia
à paróquia Santo Antônio da Boa
Vista. Otaviana teve doze filhos,
contando os netos, bisnetos e
tataranetos, a família hoje tem
100 pessoas. Sua neta Maria dos
Anjos, 64 anos, é líder da Pastoral
da Pessoa Idosa e uma das suas
bisnetas se tornou religiosa, um
dos maiores orgulhos de Otaviana.

Dona Otaviana em sua casa.

Barretos (SP)

Bispo acompanha primeira capacitação
A primeira capacitação da
Pastoral da Pessoa Idosa da
Diocese de Barretos foi realizada
nos dias 20 e 21 de maio, em
Miguelópolis, São Paulo. A
capacitação contou com o
apoio do Bispo Dom Antônio
Gaspar e da equipe diocesana
da Pastoral da Criança.

Contou também com grande
apoio do Pe. Manoel Ramos
de Castro, que fez um lindo e
emocionante pronunciamento no
encerramento da capacitação.
Os capacitadores, entre eles o
coordenador Diocesano Moisés
Bocalon, vieram da Diocese de
São José do Rio Preto.

Líderes com o Pe. Manoel Ramos de Castro capacitados na Paróquia de Miguelópolis - SP.

O Jornal “Anúncio da Diocese”,
de Presidente Prudente, publicou
uma página divulgando o histórico,
os objetivos, a metodologia e
as metas da Pastoral da Pessoa
Idosa.
A coordenadora diocesana
Elizabeth Ribeiro apresentou as
ações nas paróquias de Regente
Feijó. No dia 25 de julho, foi
concluída a capacitação na
paróquia Regente Feijó, que
contou com participantes dos
municípios de Álvares Machado,
Teodoro Sampaio, Piraporinha
e Indiana. São 26 novos líderes
capacitados.
Manaus (AM)

Seminário sobre
qualidade de vida
A Pastoral da Pessoa Idosa
da Arquidiocese de Manaus,
promoveu o IV Seminário com
o tema Qualidade de Vida,
contando com a participação de
idosos, lideres, capacitadores,
multiplicadores e demais
profissionais engajados na luta
em favor da Pessoa Idosa. O
encontro aconteceu dia 05
de agosto, no Auditório Dom
Bosco, em Manaus. O objetivo,
segundo a coordenadora da
Pastoral da Pessoa Idosa da
Arquidiocese de Manaus, Lilian
Albuquerque, foi convocar a
população e entidades para
juntos promoverem a qualidade
de vida das pessoas idosas.
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AÇÕES COMUNITÁRIAS
Cornélio Procópio (PR)

Pastoral amplia equipe de capacitadores
No mês de junho, a Pastoral
da Pessoa Idosa da diocese
de Cornélio Procópio realizou
o primeiro Encontro para
Capacitadores de Líderes, no
Centro Diocesano de Pastoral. O
objetivo do evento foi estimular
a formação de mais líderes para
atender um número ainda maior
de pessoas idosas. Desde o início
dos trabalhos foram realizadas

capacitações de líderes em oito
municípios da região, abrangendo
doze paróquias. Durante o
encontro de capacitadores,
os participantes fizeram o
planejamento para as ações do 2º
semestre de 2006 e para o início de
2007. Até junho de 2006, a Diocese
de Cornélio Procópio capacitou
184 voluntários, que acompanham
1.362 pessoas idosas na região.

Estado do Tocantins

Pastoral participa do
Conselho Estadual
de Direitos da Pessoa
Idosa
A coordenadora estadual da
Pastoral da Pessoa Idosa,
Zilneide Nogueira Avelino, e a
suplente, Maria das Dores Lopes,
trabalham em defesa dos direitos
das pessoas idosas. Na agenda
do Conselho Estadual estão
programados vários eventos,
sendo que uma das principais
metas é a implantação dos
conselhos municipais. A Pastoral
está presente nas cinco dioceses
de Tocantins, com capacitações
programadas em todas elas.
Crato (CE)

Novas paróquias
assumem a caminhada
Equipe de capacitadores de líderes da Pastoral da
Pessoa Idosa.

Itapipoca (CE)

Pastoral em mais
oito paróquias
A coordenadora da Pastoral
da Pessoa Idosa da Diocese
de Itapipoca, Rita Bruno,
organizou uma capacitação
para representantes de oito
paróquias. Todas já fizeram
os encontros para indicar seus
coordenadores e os líderes
realizam as visitas domiciliares
mensais.

Cuiabá (MT)

Curso de ervas
medicinais
A Pastoral da Pessoa Idosa, em
parceira com as Pastorais da
Criança e da Saúde, realizou, no
dia 27 de maio, o Curso de Ervas
Medicinais, na Paróquia Sagrada
Família, em Cuiabá. Segundo as
coordenadoras paroquiais, Inês
Esse e Aide Maria da Silva, havia
necessidade de ensinar para a
comunidade o uso correto das
plantas no tratamento de crianças,
idosos e adultos. O curso foi um
grande sucesso!

A Pastoral da Pessoa Idosa
foi implantada e acolhida nas
paróquias de São Vicente
Férrer e São Sebastião,
em Lavras da Mangabeira,
no Ceará. Durante os dias
5 e 6 de maio, aconteceu
a capacitação, com a
participação de 22 líderes das
duas paróquias. A dinâmica
e a metodologia utilizadas
deixaram todos muito
animados. Como coordenador
paroquial, foi escolhido o Sr.
Cícero Marcos, que já tem
uma boa equipe apoiando-o
em todas as atividades.
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AÇÕES COMUNITÁRIAS
Afogados da Ingazeira (PE)
Testemunhos - O incentivo dos
líderes e a campanha de vacinação
fez com que aumentasse o número
de idosos vacinados nas cidades
de Itapetim, Afogados da Ingazeira,
São José do Egito, Tuparetama,
Ingazeira, Flores, Santa Terezinha
e Iguaracy, cidades da região
de abrangência da Diocese de
Afogados da Ingazeira, onde a PPI
já foi implantada.
Conselho - No município de
Flôres, a Pastoral da Pessoa Idosa
da Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição, em parceria com
outras entidades, implantaram o
Conselho Municipal dos Direitos

do Idoso. Na solenidade para
oficialização do Conselho estiveram
presentes o pároco, Pe. Ailton;
a promotora de Justiça, Rejane
Streider; o coordenador paroquial
da Pastoral da Pessoa Idosa, Clério
Rilvan Barreto; líderes e todos os
conselheiros. A promotora declarou,
em seu discurso, “há dois anos,
quando assumi esta comarca,
pensei que o idoso vivia às mil
maravilhas. Até que Deus mandou
a Pastoral da Pessoa Idosa. Então,
comecei a saber da triste realidade
em que vive o nosso idoso: fome,
abandono, exploração, maus-tratos.
A Pastoral está de parabéns pelo
seu desempenho nesta cidade”.

Homenagem - Dona Maria e o
Sr. Antônio da Silva, do bairro São
Francisco, são acompanhados
pelas líderes da Pastoral da Pessoa
Idosa em Afogados de Ingazeira. Na
data do aniversário de 58 anos de
casamento, as líderes fizeram uma
visita especial ao casal, cantaram
parabéns e os presentearam com
um buquê de rosas.
“É a primeira vez que alguém nos
parabeniza com tanto carinho e
nos oferece flores. Obrigado por
esta Pastoral existir e ter colocado
vocês para nos visitar. Estamos nos
sentindo gente de valor com a visita
de vocês”, foram as palavras de
agradecimento do casal.

NOTÍCIA NACIONAL
Livro ouro do voluntário!
As ações da Pastoral da Pessoa
Idosa são realizadas graças ao
trabalho de milhares de líderes
que, de maneira voluntária,
movidos pela fé e por dedicação,
vão ao encontro das pessoas
idosas em suas famílias. Essas
pessoas valem ouro! E para que
seus nomes fiquem registrados
na história da Pastoral, todos
são chamados a assinar o Livro
Ouro da Pastoral da Pessoa
Idosa.
Esse Livro reúne informações
sobre essas pessoas tão
valiosas que, com muito amor e
solidariedade, contribuem para
melhorar a qualidade de vida
das pessoas idosas. Nele, são
registrados os nomes, endereços,
atividades e assinaturas daqueles
que escrevem essa bonita história

a serviço da vida e da esperança,
como nos ensinou Jesus Cristo.
Cada Paróquia irá receber um
Livro Ouro – Nível Paroquial,
com capa azul clara. O(A)
coordenador(a) paroquial preenche
e assina na página referente a sua
função e nas páginas seguintes
assinam todos os líderes
voluntários da Pastoral da Pessoa
Idosa.
Cada Diocese também irá
receberá um Livro Ouro
– Nível Diocesano, com capa
azul escuro. O coordenador
diocesano deve preencher e
assinar na página referente a sua
função. Todo os coordenadores
paroquiais, multiplicadores,
capacitadores, membros da
equipe diocesana e outros
parceiros assinam nas

folhas seguintes.
Esta é a forma da sua história na
Pastoral da Pessoa Idosa ficar
registrada para sempre. O Livro
Ouro do Voluntário também
regulamenta o serviço voluntário
na Pastoral da Pessoa Idosa, de
acordo com a Lei n° 9.608 de
18/02/1998.
Para valorizar o momento da
assinatura, sugerimos que seja
preparada uma celebração em
cada Paróquia e cada Diocese.
Nesse momento, é interessante
citar os nomes um a um dos
voluntários. Nossas equipes são
muito criativas, aproveitem o
momento para que o voluntário
seja prestigiado por fazer
parte dessa grande rede de
solidariedade e amor.
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SAÚDE
A População Idosa terá sua Caderneta de Saúde
O crescimento da população
brasileira com mais de 60 anos é
motivo de grande preocupação de
estudiosos da terceira idade em
vários países do mundo.
Devemos pensar que o idoso
brasileiro hoje não conta, e ao
longo da vida não contou, com
um sistema de atenção voltado
para promover boas condições
de envelhecimento. Como
conseqüência, muitas pessoas não
têm acesso aos bens e serviços
capazes de garantir qualidade de
vida nessa fase. Essa situação
exige ações em curto, médio e
longo prazos para a promoção
de um envelhecimento ativo e
saudável.
O Ministério da Saúde irá implantar,
por meio das secretarias de saúde
em todo o Brasil, a Caderneta
de Saúde da Pessoa Idosa. Essa
Caderneta deverá ser distribuída
ainda nesse ano pelas equipes
de saúde da família a quase
cinco milhões de pessoas idosas
cadastradas.
A Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa faz parte de uma

estratégia ampla, que visa o
acompanhamento da saúde da
população idosa. É um instrumento
simples que serve de referência
para avaliar o atendimento
prestado. Ao mesmo tempo, é um
recurso para que as equipes de
profissionais da saúde realizem
avaliações sobre os riscos a que
estão expostas as pessoas com
mais de 60 anos.
Na Caderneta serão registradas
informações importantes que irão
auxiliar os profissionais e apontar
quais são as ações necessárias
para que a pessoa tenha um
envelhecimento ativo e saudável.
A boa condição de saúde de um
idoso não se resume à presença ou
ausência de doença, outros fatores
são fundamentais para o seu bemestar. Entre eles, o hábito de fazer
exercícios físicos, ter a companhia
de uma pessoa que possa prestar
cuidados quando necessários, o
grau de escolaridade, entre outras
situações que também serão
registradas na Caderneta.
O conjunto de informações
disponibilizado na Caderneta é

um importante subsídio para a
definição de quais são as ações
mais adequadas a cada caso.
Os líderes da Pastoral da
Pessoa Idosa terão um papel de
destaque nesse processo inicial
de implantação da Caderneta de
Saúde. Eles poderão esclarecer
os idosos sobre a importância de
ter e levar a Caderneta sempre
que forem procurar um serviço de
saúde, além de ficarem atentos e
anotar qualquer alteração em seu
bem-estar, para que se lembrem na
hora da consulta.
Acreditamos que a implantação
da Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa possibilitará o
acompanhamento mais adequado
da saúde desse segmento da
população, tanto por parte dos
profissionais de saúde quanto dos
voluntários que atuam na área.
José Luiz Telles
Médico e coordenador da Área Técnica
Saúde do Idoso no Ministério da Saúde
Ana Paula Abreu Borges
Assistente Social, especialista em
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa
consultora técnica do Ministério da
Saúde na Área da Saúde do Idoso.

Pastoral recebe visita do exterior
Entre os dias 29 de maio e 2 de
junho, a Coordenação Nacional da
Pastoral da Pessoa Idosa recebeu
a visita do assessor do Movimento
Eclesial Vida Ascendente para o
Cone Sul, Pe. Osvaldo Montferrand,
da Argentina, e da coordenadora do
Movimento no Brasil, Inah Soares
Moreira, de Campinas, São Paulo.
No dia 2 de junho, os visitantes

participaram de uma reunião com
a Dra. Zilda Arns e Ir. Terezinha
Tortelli para discutir a possibilidade
de somar esforços entre as
duas instituições. O Movimento
Vida Ascendente tem como
objetivo principal a vivência da
espiritualidade, da amizade e da
ajuda entre grupos de pessoas
idosas.

O Pe. Osvaldo conheceu a Pastoral
da Pessoa Idosa durante um
encontro promovido pelo CELAM
– Conselho Episcopal Latino
Americano, realizado na Argentina
em agosto de 2005. Na ocasião, ele
demonstrou interesse em conhecer
o funcionamento da Pastoral e, por
isso, veio pessoalmente conhecer a
instituição.
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CAMINHANDO JUNTOS
Reunião mensal dos líderes comunitários – CELEBRAR
Neste número de nosso Boletim,
faremos nesta página a reflexão
sobre o último passo do
método de Jesus. Nos números
anteriores, em cada boletim
refletimos um por um, os passos:
VER, JULGAR, AGIR, AVALIAR e
agora é a vez de CELEBRAR.
O que estamos propondo é
que em cada Reunião Mensal
dos Líderes Comunitários, seja
seguido esse método que é
de grande ajuda, porque nos
leva à refletir sobre como foi
nossa missão durante o mês,
como estão as pessoas idosas
que acompanhamos e como
estão sendo atendidos pelos
serviços públicos quando os
encaminhamos. Enfim, nos
motiva a buscar juntos, a
garantia dos direitos e cada vez
mais a melhoria da qualidade de
vida das pessoas idosas.
Para seguir passo a passo esse
método, estamos nos baseando
no texto do Evangelho de S.
Marcos no capítulo 6, versículos
de 34 a 44. Para o tema do
Celebrar, que veremos neste
boletim, leiam este versículo:
Mc 6, 41 – Depois Jesus pegou
os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos para o céu,
pronunciou a bênção, partiu os
pães e deu aos discípulos, para

que os distribuíssem. Dividiu
entre todos também os dois
peixes.
Para reﬂetir:
O que estamos desenvolvendo
em nossa comunidade, junto às
pessoas idosas é uma Pastoral
e não uma prestação de serviço
em saúde ou um serviço social,
embora esses aspectos estejam
bem presentes nas nossas
ações. Perguntemo-nos: como
estamos vivenciando nossos
momentos de espiritualidade?
Eles estão presentes em nossa
reunião mensal? Respeitamos
o jeito de cada pessoa
expressar sua espiritualidade,
sua religiosidade? Na visita
domiciliar que fazemos todos
os meses às pessoas idosas,
levamos uma palavra de fé, de
esperança? Celebramos com
alegria cada nova pessoa idosa
que conseguimos acompanhar
através da visita domiciliar?
Celebração Mensal
Poderíamos organizar uma
celebração mensal preparada
pela Pastoral da Pessoa Idosa
onde os próprios idosos teriam
o seu espaço de manifestar
seu jeito de celebrar? Já
conversamos sobre isso com
nosso Pároco?
Como podemos motivar outros

voluntários para ajudar neste dia
de celebração, ajudando a trazer
as pessoas idosas que queiram
participar, ou colaborando na
preparação dos cantos e
da liturgia?
Queridos líderes, convido-os a
fazer da reunião mensal, um
momento bem celebrativo, no
qual cada um se sinta bem
acolhido, e que possamos
celebrar as melhorias
conseguidas na comunidade,
celebrar o aniversário de
cada líder, celebrar a vida,
celebrar cada nova pessoa
que cadastramos em nosso
caderno e que acompanhamos
a cada mês. E ao terminar de
preencher a FADI – Folha de
Acompanhamento Domiciliar
do Idoso, celebrar também os
resultados que vão aparecendo
ao somar as pessoas idosas
acompanhadas através de
cada um dos líderes dessa
comunidade.
Boas celebrações!
Nos próximos números do
boletim, neste espaço, falaremos
sobre os indicadores que estão
em nosso caderno, um indicador
de cada vez. Aguardem!
Ir. Terezinha Tortelli
Secr. Exec. da Pastoral da Pessoa Idosa

