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a jovem maria foi uma 
mulher do seu tempo: 
v iveu na soc iedade 

palestinense dominada pelo 
Império Romano; Era filha de 
Joaquim e ana. Foi esposa de 
José. Na bíblia ela aparece 
como uma mulher simples do 
povo, que habitava em Nazaré, 
um povoado sem renome, da 
região norte chamada Galiléia. 
o nome “maria” origina-se da 
língua aramaica – “myriam”, 
que pode ser traduzido por 
“Senhora”,  “Pr incesa” ou 
“muito amada”. Embora os 
evangelistas tivessem por 
objetivo ressaltar o ministério 
público de Jesus com os seus 
ensinamentos e sinais junto 
do povo, acompanhado de 
seus discípulos, maria é ainda 
assim retratada em algumas 
passagens  b íb l i cas .  Na 
Palestina no tempo de maria, 
a sociedade era patriarcal. 
a estrutura social e cultural 
dava primazia ao homem Izildinha Aparecida Boulhaça
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discriminando e marginalizando 
a figura da mulher. Estava 
subord inada ao homem, 
estando na família dependia 
do pai, se casada, dependente 
do marido. o pai governava a 
casa como senhor absoluto. 
Em casa ela se ocupava de 
todas as tarefas domésticas. 
Eram discriminadas também 
no culto religioso, ficavam 
em lugares  in fe r io res  e 
secundários. No Templo de 
Jerusalém ficavam longe do 
recinto sagrado, separadas 
por muros. Nas sinagogas 
permaneciam rigorosamente 
separadas dos homens, onde 
só era celebrado quando 
estivessem presentes dez 
homens, pois as mulheres não 
contavam, por mais numerosas 
que fossem. as mulheres não 
participavam da vida pública e 
não eram consideradas cidadãs 
com direitos. Ninguém lhes 
dirigia a palavra nem para 
cumprimentá-las. Não podiam 

conversar com um homem em 
locais públicos. Não recebiam 
instruções religiosas e civis. 
De acordo com a mentalidade 
cultural da época eram vistas 
como incapazes de ler  e 
escrever. Sendo consideradas 
pouco ajuizadas não podiam 
ser testemunha no tribunal, nem 
como testemunha de acusação. 
mas Jesus o Filho de maria 
resgata a dignidade da mulher: 
defendeu e promoveu o valor e o 
papel da mulher na vida social e 
religiosa. Na bíblia a posição de 
Jesus é clara e profética – tem 
amigas, aceita seguidoras e 
discípulas, conversa com uma 
mulher samaritana e as primeiras 
testemunhas da ressurreição são 
mulheres discípulas. a esposa 
de José vivia seu matrimônio de 
maneira exemplar, respeitosa 
e fiel. a família sagrada de 
Nazaré viveu a santidade na 
sociedade da Palestina e no 
lar de Nazaré, maria, José e 
Jesus formavam uma família 
verdadeiramente humana com 
amor e cordialidade. Formavam 
uma pequena comunidade de 
culto, onde rezavam juntos e 
aprofundavam-se na Palavra de 
Deus. È modelo para todas as 
famílias, espelho de uma vida 
familiar e virtuosa que os casais, 
com seus filhos, podem refletir e 
imitar, para que possam formar 
autênticas famílias humanas e 
cristãs. maria foi uma educadora 
primorosa e contribuiu profunda 

e significativamente para a 
educação de seu Filho. No seu 
tempo a educação dos filhos era 
aparte integrante da sociedade 
na Palest ina. a instrução 
religiosa era essencial e a família 
o primeiro lugar de catequese 
e transmissão da tradição e 
da fé em Deus. Ter filho era 
considerado uma bênção para 
a família e não tê-lo era visto 
como maldição. a mulher era 
responsável pela fecundidade, 
por isso não era bem vista 
a mulher estéril. Durante os 
primeiros anos, a mãe era a 
única a cuidar e a educar a 
criança. aos quatro anos a 
menina continuava recebendo 
orientações da mãe e o menino 
passava aos cuidados do pai 
e este começava a ensinar-
lhe a profissão. os meninos 
recebiam formação religiosa, 
mas as meninas eram instruídas 

na lei israelita referindo-se 
aos preceitos relativos à sua 
condição feminina - ofício de 
cozinheira, a tarefa de ser 
dona de casa e a missão de 
ser futura esposa. maria na 
sociedade de seu tempo, mãe 
amorosa, com José soube 
educar Jesus com ternura, 
atenção, zelo, dil igência, 
equilíbrio, constância, respeito 
e piedade. Eles construíram 
u m a  s a u d á v e l  r e l a ç ã o 
educativa com Jesus, dando-
lhe as condições necessárias 
para seu crescimento humano 
e espiritual.

a irmandade do Santíssimo 
Sacramento nasceu em 
roma, na igreja de Santa 

maria sopra minervam, no início 
do século XVi. Foi aprovada 
em 1539, pelo Papa Paulo iii, 
e mais tarde difundida para 
várias nações. Foi confirmada 
e recomendada por outros 
pontífices e pelo Código de 
Direito Canônico, de 1918, no 

Irmandade do Santíssimo  
143 anos cân. 711. Tendo como principais 

finalidades prestar culto de 
adoração ao Sant íss imo 
Sacramento, al imentando 
nos seus membros, com todo 
esplendor e respeito, a devoção 
a Cristo Eucarístico, e esforçar-
se pelo pessoal aprimoramento 
espiritual. Na Paróquia Santa 
bárbara a i rmandade do 
Santíssimo completou, no 

dia 02 de março, 143 anos 
de fundação. Para marcar a 
data, a missa de aniversário 
foi realizada um dia antes, 
num domingo, sendo que os 
encontros normalmente ocorrem 
já no primeiro domingo de cada 
mês. após a celebração das 
7 horas, o momento do grupo 
é de adoração ao Santíssimo, 
que remete a Deus, sendo 
feitas orações, devoção e honra. 
além disso, estar diante a Ele 
é se entregar e professar a 

fé. atualmente, a irmandade 
do Santíssimo é composta 
por cerca de 50 membros, 
entre homens e mulheres. a 
primeira provedora é Nilza 
Helena Scalet Sans; a segunda 
provedora, inês Jacob Tunussi; 
a primeira secretária, maria 
isabel Fornasari dos Santos; 
segunda secretária, Terezinha 
araújo bagarolo; primeira 
tesoureira, mildred da Graça 
martins Prezotto; segundo 
tesoureiro, argemiro Prezotto e 

na preparação da liturgia, 
Tereza miranda. “o nosso 
movimento é o de adoração ao 
Santíssimo, o que é o nosso 
essencial”, disse a primeira 
provedora, Ni lza Helena 
Scalet Sans. a irmandade foi 
fundada em 1872, pelo padre 
da Paróquia Santa bárbara na 
época, Pedro maria D’amanto. 
Na época, a composição era 
diferente e trazia além de 
um provedor D’amanto, o 
secretário, Felipe de Paula 
Eduardo e o tesoureiro, manoel 
Ferraz de Souza Campos, 
além de outros membros.


