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São os resultados colhidos por cada um, o nosso alimento diário para 
continuar. Que todos e todas sintam-se abraçados no amor que nos une e na 
fé que nos fortalece. 
Como diz a canção ...Fé na Vida, Fé no Outro, Fé no que Virá...Nós podemos 
muito, podemos mais...Vamos já fazer o que será...contando sempre com 
cada uma e com cada um, que aprendi a amar e admirar, quem já conhecia e 
já morava em meu coração e as pessoas novas que chegaram como 
presentes.  
 
Deus abençoe a entrega, dedicação com amor aos seus preferidos e 
preferidas. Celebremos a força do amor desse menino, que é nosso Deus.  
 
                                               Coordenadora Nacional - Marilda Lima. 

Editorial

Celebremos a Força do Amor

Queridas e queridos da família Pamen, nesse tempo de 
certeza da renovação do amor que vem nos bracinhos 
de um menino, e na esperança incansável, agradeço 
todo o apoio recebido para a realização do maravilhoso 
trabalho da nossa Pastoral em cada comunidade, 
diocese, arquidiocese, regionais e regiões deste 
Brasil.

Secretariado Nacional: Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha – CEP 31210.120 
Belo Horizonte-MG 
Fone/Fax: 031 3422 6732 Email: pamen.nacional@yahoo.com.br 
Site: pamennacional.org 
Facebook: @PastoraldoMenorNacional Instagram: pamen.nacional 
Coordenação Nacional: Marilda Lima 
Vice Coordenação: Lourdes Viana 
Bispo de Referencia: Dom Luiz Fechio 
Jornalista Responsável: Mileny Matos 
Diagramação: Lucas de Matos 
Foto de capa: Pamen Fortaleza-CE 
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Mensagem do Bispo
Fortalecendo a nossa mística

O tempo do Natal que, liturgicamente, no 
calendário ou na “folhinha” da nossa Igreja 
Católica, também entra no ano novo com a festa 
da Epifania (conhecida popularmente como dos 
“Reis Magos”), indo até o Batismo de Jesus, por 
João Batista, nos convoca a “cuidar” desse 
Menino Jesus, junto a Maria e José. 
 
Embora, da Epifania ao Batismo, em poucos dias de janeiro, a liturgia dê um grande 
salto no tempo cronológico da idade de Jesus, penso que deve ser muito significativo 
para nós, da Pastoral do Menor, “trazermos” à pobre – e até escandalosa, justamente 
pela pobreza – manjedoura do presépio, tudo o que de tão precioso foi realizado pelos 
agentes da PAMEN, ao longo de 2018, principalmente o que foi conquistado com mais 
sacrifício, suor ou até lágrimas, situações estas muitas conhecidas somente por Deus. 
Esse “pequeno-grande Menor” que adoramos numa estrebaria é, na verdade, como 
bem sabemos, o “Maior Menor”, apesar da expressão soar estranha. O que desejo e, 
acredito, é a vontade de Deus, é que a celebração dessas festas em nossa fé cristã 
seja momentos fortes pelos quais cada agente, em qualquer canto do Brasil, e por 
menor, aparentemente, que possa parecer o tamanho da sua atividade junto ao Menor, 
sinta-se renovadamente integrado(a) e fortalecido(a) na família PAMEN, para, cada vez 
mais unidos,enfrentarmos os desafios no decorrer de 2019. 
O Menino que nasceu necessita e deseja ser cuidado com o amor de Maria e José, 
amor solícito e preparado a toda prova. Esse cuidado, há mais de 40 anos, está 
particularmente confiado e muito bem assumido pela nossa PAMEN. 
Em nosso documento “Princípios, Diretrizes e Organização”, cap. I – “Das Disposições 
Gerais”, Seção I – “Da Denominação”, artigo 2º, itens III e IV, verificamos: “A Pastoral do 
Menor quer trazer sempre viva a proposta da mística evangélica de acolhida aos 
pequenos, lema da Campanha da Fraternidade de 1987: ‘Quem acolhe o menor a mim 
acolhe’ (Mc 9,37), compreendendo ‘menor’ como aquela criança e adolescente 
esquecido, rejeitado e excluído dentre todos.  
O termo ‘menor’ consagrado na nossa história pastoral é teológico e não jurídico. Somos 
a Pastoral do Menor a serviço da vida de crianças e adolescentes, especialmente 
aqueles mais empobrecidos e violados em seus direitos”. 
Que a celebração dessas festas de fim e início de ano, infelizmente tão distorcidas em 
seu verdadeiro sentido, nos disponha a assumir com renovado ardor a missão tão nobre 
e desafiadora que nos foi legada pelo inesquecível testemunho de Dom Luciano, Irmã 
Maria do Rosário, Ruth e de outros que, como eles, na causa do Reino, especificamente 
abraçada na mística do projeto da PAMEN, nos faz acreditar que o cuidado com cada 
criança e adolescente que para a sociedade injusta, desumana e desigual é apenas 
mais um(a), porém amado(a) por Deus como filho(a) único(a), é o cuidado dispensado 
ao próprio Menino Jesus. 
                               
                              
 
                                   Dom Luiz Gonzaga Fechio 
                               Bispo de Amparo (SP) e referencial para a PAMEN 
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Nacional

Caravana consolida propostas em carta-compromisso 
 

Após meses de trabalho, o projeto Caravana de Direitos, de iniciativa do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, apresentou resultados através de 
uma carta-compromisso elaborada na etapa nacional do projeto, realizada em 17 e 18 
de dezembro, em Brasília. 
 

 
 
A Caravana pelos Direitos da Criança e do Adolescente percorreu, de dezembro de 2017 
a julho de 2018, todas as regiões do Brasil promovendo, nas capitais: Porto Alegre/RS, 
Paraíba/PB, Salvador/BA, Manaus/AM, Campo Grande/MS e Vitória/ES, troca de 
experiências e integração entre os órgãos que compõem o Sistema de Garantia dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) nas regiões.  
 
Segundo a representante da Pamen, Regina Leão, a carta-compromisso será 
encaminhada para os governos Federal, Estaduais, Municipais e Sistema de Justiça e 
Legislativo.   
 

 
A Pastoral do Menor 
Nacional, enquanto 
membro do Conanda, 
participou do projeto, 
que teve a parceria do 
Ministério dos Direitos 
Humanos, Faculdade 
Latino-Americana de 
Ciências Sociais e a 
Organização dos 
Estados Ibero-
americanos (OEI).   
 

Participantes da Caravana de Direitos

Algumas propostas da Carta-Compromisso

• Criar órgão gestor da política estadual, municipal e distrital de promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança  e do adolescente ; 
• Garantir no orçamento recursos para a formação dos profissionais da Rede de 
Atendimento 
• Assegurar recursos para a formação de conselheiros de direitos e tutelares através da 
implementação das Escolas de Conselhos; 
• Políticas Públicas que considerem questões geracionais, regionais, étnico-racial, 
gênero, orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência, religião e cultura, 
povos tradicionais; 
• Garantir destinação orçamentária para as políticas da C/A através do Orçamento 
Criança; 
• Garantir que recursos do Fundo Nacional e Estadual DCA seja exclusivo para ações 
voltadas a criança e ao adolescente;  
o • Desenvolver ações intersetoriais visando a prevenção e erradicação das diversas 
formas de violência contra crianças e adolescentes; 
• Garantir  a implementação efetiva da Lei 12.594-2012 que instituiu o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 
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Nacional

Encontro Nacional renova a mística e planeja ações 

Realizado de 05 a 08 de novembro em Belo Horizonte, MG, o Encontro da 
Coordenação e Conselho Nacional da Pastoral do Menor foi um moento que 
fortaleceu o grupo de trabalho que assume a Pastoral nos regionais, regiões e 
a nível nacional.  

No planejamento coletivo, a ênfase para a incidência política das famílias e 
adolescentes, por meio do fortalecimento das Escolas de Cidadania em todo 
Brasil, em articulação com demais setores da Igreja e outras instituições de 
direitos. Além de definir a mobilização contínua contra o genocídio da 
juventude, especialmente, a preta e periférica. 
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A metodologia propiciou a análise de conjuntura, a partilha dos desafios de 
cada regional e deu continuidade ao planejamento coletivo, revisitou o 
documento de princípios e diretrizes da Pastoral e discutiu ainda a construção 
da  ferramenta do Plano de Monitoramento e Avaliação de Efeitos.  

A análise de conjuntura foi realizada pelo advogado e professor José Nildo 
Cardoso, de São Paulo. Ele refletiu acerca do recente processo eleitoral que 
segundo ele, criou uma atmosfera de medo e confronto tão grande que não 
permitiu uma análise sobre o melhor projeto político para o país. Ressaltou a 
importância de vencer o medo fortalecendo a mística e a evangelização, 
essência da Pastoral, e sempre acreditar no sonho.  

 “Só se combate o medo acreditando num projeto novo. 
Estamos num estado democrático de direitos com uma 
estrutura institucional consolidada. Então nossa resistência 
é para garantir a manutenção dos direitos já adquiridos, 
não abrir mão disso e dos sonhos que impulsionam nosso 
caminhar". -   

A releitura do documento Princípios e Diretrizes, segundo Marilda Lima: 
“possibilitou resignificar o nosso ver, julgar e agir na dimensão da Mística, o 
sentido e a força da nossa identidade,  a dimensão da solidariedade , da 
diversidade das nossas ações em todos cantos desse Brasil, a dimensão da 
justiça, presença e participação, visando incidência das políticas públicas e a 
dimensão da organização, consistência, atualização e mobilização de 
recursos”. 

José Nildo Cardoso



Nacional

Eleição Conanda: CNBB/Pamen reeleita 

A CNBB através da Pastoral do 
Menor Nacional foi novamente 
eleita como entidade membro do 
Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - 
Conanda para o biênio 2019-
20120 em eleições realizada no 
dia 30 de novembro. Da esquerda para direita: 

 Vitor Cavalcante, Marilda Lima e 
Djalma Nascimento, acompanharam 
a eleição em Brasília. 

Discutir coletivamente a  ferramenta do 
Plano de Monitoramento e Avaliação de 
Efeitos também foi um ponto importante 
do encontro já que a mesma visa melhorar 
e aprimorar a organização dos dados 
quantitativos e qualitativos da ações , 
para assim mensurar as  mudanças nas 
vidas de milhares de crianças, 
adolescentes, famílias e dos agentes da 
Pastoral do Menor. 
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“Este encontro nos congrega, nos irmana, faz com que nos atualizemos 
nas disposições quanto ao retorno do nosso lugar de origem, diante de 
tantas  coisas bonitas que a Graça de Deus nos permite realizar na vida 
das crianças e adolescentes. Foi um motor para ir em frente e nos colocar 
nos trilhos, nesse trem que não pode parar” D. Luiz Fechio 

“Podemos beber da fonte da nossa caminhada, refletindo o nosso papel 
hoje, afirmado nossos princípios e  definindo  estratégias e ferramentas 
para responder às prioridades da última Assembleia. Foi muito bom pela 
dedicação ao processo reflexivo, visando aprimorar a nossa prática, A 
presença do nosso Pastor  Dom Luiz  foi muito especial,nossa profunda 
gratidão a ele” – Marilda Lima 



Regionais

Boas Práticas da Pastoral do Menor 

Realizado no dia 01 de dezembro, a mostra de 
Resultados dos Trabalhos de Protagonismo e 
Transformação Social, produzido pelos alunos nas 
Escolas durante o ano através do projeto Escola de 
Cidadania, Franca-SP. O Projeto é uma Parceria da 
Pastoral do Menor e Pastoral da Educação. Alunos de 
mais de 20 escolas participaram da Mostra 

Pamen Solidário – Ação realizada no dia 15 de 
dezembro pelo regional NE2, na cidade de 
Monte Alegre-RN, em parceria com os Escoteiros 
do município.  Teve muito amor, sorrisos, 
brinquedos e brincadeiras que fizeram a 
felicidade das crianças. 

Em Santarém/PA , a Pastoral do Menor 
realizou no dia 21 de novembro a 
culminância da campanha Dê Oportunidade, 
Ninguém nasce infrator.  

Protagonismo na Conferência- Samira Almeida da 
Silva, 16 anos, foi eleita como delegada estadual 
durante a XI Conferência da Criança e do 
Adolescente de Marataizes/ES. Fátima Siqueira da 
Silva foi escolhida suplente da sociedade civil. 

Já em Curitiba/PR, a representante mirim eleita na IX 
Conferência Criança e do Adolescente daquela 
cidade foi Nataly da Silva, 09 anos, acompanhada da 
coordenadora regional Célia Mara Santana. 

Curso pra mães - Projeto Legal na Pamen/Paraíba 
finalizou em 06 de novembro o curso de crochê 
realizado em parceria com o SESC, Serviço Social do 
Comércio.  

6



Regionais

Boas Práticas da Pastoral do Menor 

Mesa Brasil –Foi o encontro da ONG Missereor 
realizado na Alemanha que contou com a participação 
da Pastoral do Menor – Rio e teve como 
representante a assistente social Regina Leão. A 
Pamen Rio compôs o debate “Juventude entre 
frustração e engajamento” falando sobre as ações 
desenvolvidas nos bairros e comunidades do Rio de 
Janeiro. 

Jornal & Fotografia – A Pamen RNE1, Ceará, concluiu 
no dia 10 de dezembro oficinas de jornal mural e 
fotografia em Santa Quitéria. Foram três meses de 
encontros, aprendizados e troca de experiências com os 
adolescentes da Escola Geracina Lobo. As oficinas se 
encerraram, mas a experiência do projeto piloto dará 
continuidade com o grupo de alunos no jornal mural da 
escola, Geração Notícia. 

Pamen-Dourados – Em 20 de outubro 
aconteceu o encontro de formação para 
implantação da Pastoral do Menor no 
município de Dourados, Mato Grosso do Sul. 

Inclusão digital - Alunos do PID, programa que 
promove a inclusão digital, da Pamen Rio, 
comemoraram no dia 10 de dezembro, a sua 
formatura.  

Conclusão do Curso de Facilitadores de 
Processos Circulares em 08 dezembro, Pamen 
Sorocaba-SP 
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Internacional

Conexão Brasil-Alemanha 

Empatia. Este foi o sentimento da equipe da 
Pastoral do Menor ao percorrer mais de dez 
cidades da Alemanha, visitando universidades, 
organizações religiosas, centrais de trabalhadores, 
entre outras entidades para levar um pouco da 
realidade do Brasil e o trabalho da Pastoral do 
Menor.  
A acolhida da Pastoral rendeu como fruto a 
possibilidade de realizar intercâmbios 
socioculturais, especialmente com os jovens 
alemães do ensino fundamental e universitários, 
que têm o maior interesse em contribuir com a 
Pamen. 

 Universidade pública católica de Vechta    

 
A Adveniat  é uma entidade ligada à Igreja 
Católica alemã que apoia projetos no Brasil, entre 
eles a Pastoral do Menor.  

“Foi incrível, sem palavras 
pra descrever. Uma grande 
superação pra mim foi falar 
em público. Ganhei muito 
com essa viagem. A 
impressão que tive da 
Alemanha é de um país 
mega desenvolvido com 
povo preocupado com 
Brasil. Tudo na cidade me 
chamou atenção, desde as 
casas até escolas, 
faculdades, igrejas, 
transporte público. Me senti 
em outra galáxia e vou lutar 
para meu país proporcionar 
isso também a nosso povo 
tão sofrido."

Nas palavras de Suanny: 
“Fechamos o ciclo de 
vinte dias de trabalho na 
Alemanha tendo a alegria 
de falarmos sobre a 
realidade das nossas 
crianças e adolescentes e 
do trabalho que 
realizamos na Pastoral. 
Foi uma experiência 
incrível de trocas e 
aprendizados com 
diversos grupos 
universitários, estudantes, 
trabalhadores sociais, 
sacerdotes, leigos e 
operários. Sempre sendo 
acolhidas com muita 
fraternidade e 
solidariedade. Foi muito 
emocionante”, contou 
Regina Leão
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A visita foi um convite da organização Adveniat à 
Pamen, que foi representada pela coordenadora 
regional, Regina Leão, e a jovem Suanny Martins 
do Rio de Janeiro.   



Protagonismo

Adolescentes ampliam intercâmbio em Encontro 

“O evento foi marcante e muito importante na 

troca de informações sobre as realidades das 

diversas redes de proteção dos cinco países. 

Chamou a atenção para as situações similares em 

todos os países, como o escasso investimento em 

saúde e educação” – Victor Marques 

 

 
Dias de trocas, aprendizagens, multiculturalismo e diversidade encantou cerca de 
200 crianças e adolescentes do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai que 
participaram do Encontro Sub-Regional Sul de Crianças e Adolescentes da Rede 
Latino Americana e Caribenha pela defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes – REDLAMYC, realizado no Rio de Janeiro, de 15 e 18 de 
novembro. Entre os niños e niñas que participaram do evento, Maxwel Talles, Regional 
Oeste 1, João Victor Marques, Regional Noroeste,  Edson Nogueira e Maycon 
Alves da Pamen Rio. 
O evento foi organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos, Fórum Nacional 
de Defesa das Crianças e Adolescentes, Articulação Nacional dos Centros de 
Defesa das Crianças e Adolescentes e  Movimento Nacional de Direitos 
Humanos. 
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