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Pe. Jucimar Bitencourt 

Recebi pelo Facebook certa 
vez uma mensagem do meu 
amigo Rafael  e que por 
achar diferente partilho com 
Vocês, dizia assim: “Foram 
horas pensando em um bom 
texto para homenagear as 
Mulheres, mas como essa 
tarefa foi dada a um homem, 
ele não conseguiu dar conta 
do recado: Parabéns àquelas 
que deixam qualquer um sem 
Palavras!”. Homenagens à 
parte paramos um pouco para 
refletir a trajetória feminina 
nos mais diversos campos de 
atuação. Durante muito tempo 
os valores morais impostos às 
mulheres dificultaram a luta 
pelo direito de igualdade. Ao 
longo da história, elas foram 

Olá a todos e todas! Estamos 
iniciando um novo ano e 
como sempre faz parte de 
nossa caminhada pessoal e 
comunitária, fazemos uma 
avaliação dos nossos afazeres 
do dia a dia, do nosso ano que 
se passou. Este é o reflexo 
da sabedoria humana que se 
estende em diversos setores 
da vida. A dimensão espiritual é 

um dos setores que necessitam 
de abertura para novos rumos 
e compreensões que ora nos 
fazem rever o quanto estamos ou 
não em comunhão com o nosso 
Deus e com nossos irmãos e 
irmãs. Espiritualidade rezada 
e vivida através da Palavra e 
também da força da Eucaristia 
que nos possibilita um grande 
entusiasmo para servir a Deus 

e as pessoas. Falo de um 
entusiasmo permanente e não 
passageiro, de pessoas que 
apesar de todos os obstáculos 
encon t rados ,  con t inuam 
buscando o melhor para suas 
vidas. Penso em algumas 
pessoas que se entusiasmam 
ou se entusiasmaram por Jesus 
Cristo durante os tempos. 
Talvez o engano das pessoas 
seja o fato de que o entusiasmo 
não parta de uma premissa 
verdadeira. Qual seria para nós 
o grande encantamento de nos 
tornarmos através do batismo 
seguidores de Jesus? Seria 
o milagre? Seria a liderança? 
Seria seu jeito amável? Seria 

o Reino anunciado por Ele? 
Seria a Cruz?  Penso que se 
nós, em nossa pequenez, mas 
nem por isso desvalorizados 
perante Deus, encontrarmos o 
real valor de uma experiência 
concreta de Jesus Cristo, o 
nosso dinamismo se fortalece 
e se conduz pelo Espírito 
que esteve n’Ele. Somente 
assim, poderemos buscar 
incessantemente o coração 
do Senhor que se comunica 
conosco e renovar sempre a 
nossa vida. Queremos ser as 
sementes que são lançadas em 
terra boa e que produzem frutos 
e mais frutos de tudo de bom 
que o Senhor nos ofereceu. 

Sejamos firmes em nossas 
convicções e peçamos a luz e 
a graça de Deus para tudo o 
que conquistarmos.

subjugadas às vontades dos 
homens e aos diversos modos 
de discriminação, mas se uniram 
para buscar seus direitos ao 
seu trabalho e à sua vida. Esta 
data é lembrada pelo ápice da 
discriminação contra a classe 
feminina: Em 8 de março de 
1857, 130 trabalhadoras de 
uma fábrica têxtil de Nova York 
(EUA) foram queimadas vivas 
após reivindicarem a diminuição 
da carga de 16 para 10 horas  
de trabalho diário e salários 
iguais aos dos homens, que 
na época ganhavam três vezes 
mais executando a mesma 
função. A data foi celebrada pela 
primeira vez a 19 de março de 
1911 na Áustria, Dinamarca, 
Alemanha e Suíça.  Em 1975, 

as Nações Unidas promoveram 
o Ano Internacional da Mulher 
e em 1977 proclamaram o 
dia 8 de Março como o Dia 
Internacional da Mulher. No 
Brasil, durante o governo do 
presidente Getúlio Vargas, com 
a reforma da Constituição, em 
1932, as brasileiras ganharam 
os mesmos direitos trabalhistas 
que os homens, conquistaram 
o direito ao voto e aos cargos 
políticos dos poderes Executivo 
e Legislat ivo. Em 1988 a 
Constituição Federal concedeu a 
igualdade jurídica entre homens 
e mulheres. O espaço feminino 
na Sociedade tem sido ocupado 
pela participação da mulher 
em todos os setores sociais. É 
inegável o avanço das mulheres 
em todos os campos,seja 
de forma quantitativa, como 
qualitativamente:. A mulher 
dirige ônibus, a mulher trabalha 
na construção civil, a mulher 
está na roça, a mulher está na 
polícia... A mulher ocupa cada 
vez mais espaço no Poder 
Legislativo, no Poder Executivo 

(temos uma Presidenta)e no 
Ministério Público. As mulheres 
que fizeram e fazem parte da 
história do Brasil e do Mundo 
têm um traço em comum: a 
luta pela Vida. A nossa luta 
de cada dia reflete na busca 
constante de um mundo melhor 
para se viver. Nós Mulheres, 
lutamos pela felicidade das 
nossas famílias, das nossas 
Comunidades e do nosso País. 
Não estamos mais defendendo 
ideologias, buscamos sanar 
as mazelas do nosso povo, 
no meio em que estamos. A 
independência foi conquistada, 
mas a Mulher moderna pode se 
sentir sobrecarregada por não 
ser a supermulher  e ter  que 
conquistar excelência como 
profissional, mãe e esposa, 
além de manter-se bonita, 
atraente e bem humorada. 
Comparado ao tipo de vida de 
nossas bisavós, avançamos 
mui to  e  conqu is tamos a 
liberdade. Entretanto, o que 
temos hoje é o desafio de 
conciliar todos os afazeres e as 

obrigações familiares e sociais, 
e encontrar tempo para ser 
feliz. Maria é o nosso modelo 
de Mulher: “Maria é bendita 
entre todas as Mulheres”(Lc 
1,42).” Nela dignifica Deus 
a  Mu lhe r,  e l evando -a  a 
dimensões inimagináveis. Em 
Maria o Evangelho penetrou 
a feminilidade, redimiu-a e 
exaltou-a... Maria é uma garantia 
para a grandeza da Mulher, 
mostra a forma específica do 
ser Mulher, com essa vocação 
de ser alma, dedicação que 
espiritualiza a carne e que 
encarna o espírito.”  (Documento 
de Puebla nº 299). 

O Santuário está em festa e 
oferece um presente para você! 
O Papa Francisco, concedeu a 
indulgência plenária aos fiéis 
que realizarem uma visita aos 
Santuários de Schoenstatt 
no período de 18 de outubro 
de 2013 a 26 de outubro de 
2014, ou participarem das 

celebrações do centenário da 
Aliança de Amor em Roma 
em outubro de 2014. O que é 
indulgência plenária? Todos 
os pecados cometidos têm 
a chamada “pena temporal”, 
ou seja, mesmo confessados 
ainda possuem uma pena 
que deve ser purificada. Esta 
purificação poderá acontecer 
durante a vida, com sofrimentos 
e provações ou após a morte, 

no estado chamado purgatório. 
A indulgência plenária redime 
perante Deus a “pena temporal” 
assim, o fiel é liberado desta 
purif icação. A indulgência 
plenária recebida é válida para 
apagar as penas temporais 
dos pecados já cometidos 
até o momento, e pode ser 
recebida uma vez ao dia. Por 
isso em cada dia deste período 
determinado se pode receber 

a indulgência plenária após 
fazer um momento de oração 
e meditação, invocando o título 
Mãe, Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt. Em preparação 
aos 100 anos, haverá uma 
novena que teve inicio em 
janeiro e vai até setembro de 
2014. Confira a programação 
na Matriz santa Bárbara

PLANEJAMENTO 2014 MOVIMENTO MÃE RAINHA

Novena de preparação dos 100 Anos do Movimento  
Fevereiro: Dia 18 ás 19:30 horas  

Março:  Dia 18 e 22 ás 19:30 horas  
Maio:  Dia 19 ás 19:30 horas 

Junho:  Dia 18 ás 19:30 horas 
Julho: Dia 18 ás 19:30 horas 

Agosto: Dia 18 ás 19:30 horas 
Setembro:  Dia 18 ás 19:30 horas

CONVITE A MUITAS GRAÇAS

Izildinha Boulhaça


