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Pelayanan Pastoral Anak-anak: Dengan Gigih Mempromosikan dan Memelihara Kehidupan 

Provinsi Maria Aparecida, Canoas 

 

Terlepas dari keharusan untuk menjaga jarak sosial dan pembatasan lain yang diberlakukan oleh Covid-19, selama 
lebih dari setahun para Suster Notre Dame dari Provinsi Canoas terus dengan gigih mempromosikan dan merawat 
kehidupan di antara orang miskin baik di Brasil maupun Peru melalui program Pastoral da Criança (Pelayanan Pastoral 
Anak).  

Para suster yang bekerja di Pelayanan Pastoral Anak-anak telah sering berhubungan dengan para pemimpin program 
dan keluarga dari anak-anak yang baru lahir hingga usia enam tahun serta dengan wanita hamil melalui “WA” dan 
aplikasi media sosial lainnya. Pembentukan relawan baru dan pembinaan berkelanjutan untuk semua pemimpin yang 
terlibat dalam Pelayanan Pastoral Anak juga telah ditawarkan secara online.  

Di Peru, para suster telah melatih sekelompok pastor yang menunjukkan minat pada Pelayanan Pastoral Anak dan 
yang terus mendukung program ini. Selain pertemuan online dengan pimpinan Pelayanan Pastoral Anak, seorang 
psikiater dan dokter anak telah memberikan presentasi tentang perlunya mikronutrien dan makanan sehat, dan 
perlunya menjaga kesehatan emosional anak selama pandemi. Selain itu, pada Natal 2020, simbol-simbol Natal 
dipajang dan dijelaskan kepada anak-anak yang juga disuguhi hidangan praktis yang disiapkan secara kreatif untuk 
anak-anak kecil. 

Di Palmas, Tocantins, Brazil terlepas dari tantangan dan kesulitan yang dialami oleh keluarga dan diperburuk oleh 
pandemi, jumlah anak dan wanita hamil yang dilayani oleh program Pastoral Anak tidak hanya dipertahankan tetapi 
bahkan meningkat dari 610 pada Agustus 2020 menjadi 838 dalam bulan  Maret 2021. 

Di Paraíso do Tocantins, pesan "WA" atau panggilan telepon ke orang tua atau seseorang di keluarga mereka 
memberikan dukungan dan jaminan kepedulian. Selain itu, Liturgi Sabda dengan Komuni dapat dirayakan bersama 
komunitas Katolik Santa Júlia di desa tempat tinggal para suster. Peserta program juga menyiapkan paket-paket 
makanan untuk keluarga yang membutuhkan dan terus mengadakan pertemuan online.  

Di Pinhal Grande, Rio Grande do Sul, banyak orang juga telah dilayani tidak hanya melalui berbagai kegiatan yang 
disponsori oleh Karya Pelayanan Kesehatan, tetapi juga melalui kunjungan rumah ke orang tua dan yang sakit, dengan 
selalu menggunakan protocol kesehatan mencegah Covid.  

Oleh karena itu, terlepas dari kesulitan, para suster yang melayani Pastoral Anak dan Pelayanan Kesehatan terus 
menyalurkan energi yang memberi kehidupan kepada anak-anak, wanita hamil, orang sakit dan orang tua dan dengan 
demikian menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. 


