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Quantas coisas vivemos neste 
Ano que praticamente já acabou! 
Destaco a emoção de participar 
do 4º Encontro Nacional da 
Pastoral da Comunicação de 
onde  trouxemos orientações 
que poderemos implantar em 
nossa Paróquia, na Região e 
na Diocese e as eleições tão 
difíceis, tão acirradas, que 
tanto nos marca por  causa 
das injustiças que acometem 
o nosso País! Mas tendo em 
vista a efemeridade da Vida 
pedimos a Deus sabedoria, para 
que, na grandeza do Espírito 
deixemos a exterioridade das 
coisas e busquemos o que é de 
real importância – a Fé, firme 
e inquebrantável que nos faz 
contemplar horizontes infinitos! 
O tempo é relativo, mas Deus 
é eterno!!! Há algum tempo 
queria escrever sobre Maria e 
os mais diversos aspectos da 
sua vida, pois a quantidade de 
material para pesquisa é grande 
e ninguém, por mais que reflita 
sobre Maria, conseguirá esgotar 
esse assunto!.  Abordarei 

MARIA, MODELO DE MULHER PARA TODOS 
OS TEMPOS, LUGARES E CULTURAS 

quase que de forma superficial 
itens que falam sobre a época 
histórica, sociedade e valores 
no tempo e lugar em que Maria 
viveu. A oportunidade chegou e 
a forma que encontrei foi separar 
esse artigo por partes que terão 
continuidade nos próximos 
Mensagei ros  Paroqu ia is . 
Também encontrei grande 
dificuldade para escolher um 
título - a todo momento surgia 
uma idéia, mas que dentro do 
meu coração não fazia jus a 
Maria. A Mulher é fascinante, 
a Mãe extraordinária e a Cristã 
– não encontro palavra para 
colocar. Todos os aspectos da 
vida de Maria sobre os quais 
ousamos refletir, nos levam ao 
digno e ao grandioso, reflexo 
da dignidade e grandeza do 
Seu Filho que é Deus!!!. Espero 
que estes escritos ajudem a 
conhecer e a amar mais a 
nossa Mãe Maria. Este artigo 
comentará também um pouco 
a Bíblia vendo-a no aspecto 
da participação feminina e a 
importância de Maria na Vida da 
Igreja e em nossa Vida.  Como 
iniciei falando do tempo que se 

esvai  proclamo as descobertas 
novas e libertadoras, a favor 
das mulheres: Como primeira 
descoberta temos – no tempo 
de Jesus, as mulheres o 
acompanhavam, eram suas 
discípulas, tinham uma missão 
no grupo e possuíam os 
mesmos direitos e deveres dos 
demais discípulos. A segunda é 
que nas comunidades primitivas 
que escreveram os evangelhos, 
a s  m u l h e r e s  a s s u m i a m 
liderança e missão apostólica. 
Terceira descoberta: é que não 
prestamos muita atenção nos 
textos que citam mulheres, 
ou diminuímos a presença 
delas. Muitas mulheres subiram 
a Jerusalém com Jesus; o 
acompanharam durante sua 
missão e estavam fiéis no 
momento decisivo da entrega 
da sua vida. Não há como negar 
o discipulado e o seguimento 
das Mulheres. Cito algumas 
mulheres que prefiguraram 
Maria na história da formação 
do Povo de Deus: Eva; Sara – 
mulher de Abraão; Rebeca; Lia; 
Raquel; Miriam, irmã de Moisés, 
que dança quando termina a 
travessia do Mar Vermelho; 
Débora – a juíza; a mãe de 
Sansão; Tamar; Raab; Rute; 
Ana; Abisag; Judite e Ester que 
intercedeu pela salvação de 
seu povo. Mulheres do Novo 

Testamento: Maria Madalena, 
as duas irmãs de Bethânia, 
Marta e Maria (irmãs de Lázaro), 
Verônica. Dentre elas Maria 
tem lugar de destaque – o 
Evangelho a descreve como 
discípula que segue o Filho 
desde o começo do ministério 
público até Jerusalém e que 
depois permanece com o 
grupo de discípulos. Foi uma 
mulher digna e realizada, 
modelo de mulher para todos 
os tempos, lugares e culturas. 
Na revelação bíblico-cristã, a 
mulher é reconhecida em sua 
dignidade, vocação e missão 
no mundo e na comunidade 
religiosa. A mulher e o homem 

são imagens de Deus. Diz 
a Bíblia que “Deus criou o 
ser humano a sua imagem 
criou-os à imagem de Deus 
homem e mulher” Ambos são 
o ponto alto e o centro da 
criação.

                                                                                                                            

Izildinha Ap. Boulhaça

(Parte I)

Não se pode negar que o mês 
de dezembro tem um clima 
diferente, com o consumismo 
em alta, o interior das casas 
enfeitadas, o comércio aberto 
em horário especial e o ganhar 
e receber presentes, mas para 
a Igreja Católica, o período de 
festas não é somente desejar 
“Feliz Natal” e “Feliz Ano Novo”, 
mas sim o “Tempo do Advento”, 
do  final e do início de um 
Ano Litúrgico. Ele compreende 
desde o primeiro domingo do 
Advento à última semana do 
Tempo Comum, durante o 
qual a Igreja celebra todo o 

Um novo Ano Litúrgico  
renovação da esperança e fé

mistério de Cristo, desde o 
nascimento até a sua segunda 
vinda. “Chegada” e “vinda” são 
significados de Advento, palavra 
originária do latim, que remetem 
ao nascimento de Jesus e 
fazem parte do ano litúrgico 
no ciclo do Natal.  Ele começa 
no domingo que antecede o 
dia 30 de novembro e esse 
ciclo compreende as quatro 
semanas que antecedem o 
dia 24 de dezembro. Nas duas 
primeiras semanas do Advento, 
a liturgia traz o período de vigia 
e espera pela chegada do filho 
de Deus e as duas últimas 

estão ligadas a celebração do 
nascimento de Jesus. As missas 
vão contar com a Coroa do 
Advento, composta por quatro 
velas, uma em cada canto, 
num formato de circulo, que 
representará o elo. A cada 
domingo uma vela será acessa 
remetendo a preparação e 
lembrará que quanto mais luzes 
forem acessas, mais próxima 
estará a chegada de Jesus, 

trazendo ainda a fé e a alegria 
em recebê-lo para o novo. O 
período é do roxo nas vestes 
litúrgicas dos sacerdotes e no 
pano que recobre o ambão, 
como sinal de conversão em 
preparação para a festa do 
Natal com exceção do terceiro 
domingo do Advento, “Domingo 
da Alegr ia”  ou “Domingo 
Gaudete”, para revelar a alegria 
da vinda do libertador que está 

próxima. Celebrações também 
vão ocorrer na Paróquia Santa 
Bárbara nos dias 24, 25 e 31 
de dezembro e 01 de janeiro 
de 2015 e o horário das missas 
com o padre Jucimar Bitencourt 
ainda será divulgado.


