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Ao finalizar a criação, Deus fez/construiu uma mulher à sua imagem e semelhança. O inspirado autor usou 
o mesmo verbo hebraico que aparece mais tarde descrevendo construindo o altar do Senhor. O Papa 
Francisco observou que: “Esta é uma sociedade de uma forte atitude masculina, faltando um toque 
feminino. É porque o homem não traz harmonia; a mulher que traz a harmonia, que nos ensina o carinho, 
a amar com ternura e tornar o mundo lindo/belo. Este é o futuro; é isso que estava faltando. A mulher vem 
para coroar e trazer harmonia para a criação.” Papa Francisco, 9 de fevereiro, 2017 
As Irmãs Escolares de Nossa Senhora seguem Maria que estava tão unida a Deus, tão desejosa de que a 
vontade Dele fosse feita, que o Verbo pôde encarnar-se através dela. (VSE, C 32). Papa Francisco observa 
que: “A Igreja reconhece a contribuição indispensável da mulher pela sensibilidade, intuição e outras 
habilidades distintas que elas, mais que os homens, tendem a possuir. Por exemplo, a preocupação especial 
que as mulheres têm para com os outros, que encontra expressão particular, mesmo não exclusiva, na 
maternidade.” Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, 2013.  

Chamado à Oração  
Deus Trino, abre nossos corações para a tua orientação e inspiração. Dirige nossos pensamentos e atos para 
ti, quando nos comprometemos a trabalhar juntos para construir possíveis e reais caminhos de paz, 
liberdade e dignidade. Enche-nos com teu poder para que, no espírito de Maria, façamos tudo o que Ele 
nos disser. 

Experiência  
Encontrei muitas mulheres que me impressionaram com sua feminilidade, principalmente sua maternidade, 
que é a plenitude da mulher. É a vocação da mulher, nossa vocação feminina. Sou grata à minha mãe por 
mostrar-me o que significa ser mulher, ser mãe: fiel, corajosa, humilde, trabalhadora e a acreditar em Deus. 
Mamãe experienciou a Guerra quando pequena e nela perdeu seu pai. Com sua vida, ela mostrou-me como 
amar e como dar vida. 
Durante a Guerra no Sudão do Sul, quando os soldados mobilizavam e alistaram jovens ainda novos, as 
mulheres se tornaram “soldados” protegendo seus filhos. “Eu sabia que eu podia morrer,” Madame Rebecca 
me falou. “Eu pensei para mim mesma que eu já tinha experimentado bastante. Meu filho, estava recém 
começando sua vida.” Rebeca não tinha nem quarenta anos de idade na época da guerra. Ela, recém tinha 
sobrevivido a morte de seu marido, mas permaneceu fiel, pacífica e com um sorriso charmoso. Ela 
sobreviveu esta Guerra, mas o que ela tinha experimentado?  Eu não perguntei. Eu não ousava. A Guerra 
é horrível. “As mulheres suportam a dor da Guerra; carregam a responsabilidade de cuidar da sua família. 
Muitas delas vivem com o trauma do deslocamento, violência sexual e o medo diário dos maus-tratos nas 
suas próprias casas e comunidades… contudo, elas são mulheres incríveis de força, dependendo de Deus 
para o seu alívio...” ~Sra. Caroline Welby, 5 de fevereiro de 2023.  
Algumas mulheres permaneceram fortes com sua fé e virtude heroica e apontavam para o coração de Jesus. 
O desafio de Maria nas Bodas de Caná, “…eles não têm mais vinho... façam tudo o que Jesus disser” (Jo 
2:5.) A mulher cananeia, “Sim Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu 
dono…” (Mt. 15:27) A Bem- aventurada Teresa de Jesus Gerhardinger, Alemanha, Fundadora das Irmãs 
Escolares de Nossa Senhora, que ansiava pela unidade de todos em Deus, fundamentou a Congregação na 
Eucaristia, lutou pela unidade e respondeu a urgentes necessidades na época de guerra na Europa.  Carolina 
Friess, Alemanha, Irmã Escolar de Nossa Senhora, adaptou a Congregação à vida ao novo continente, 
América do Norte e ousou dar respostas inovadoras às exigências do Novo Mundo. (VSE, Prólogo). 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170209_anti-defamation-league.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


Outras mulheres estiveram no limiar da escuridão de cada época, procurando luz, espalhando amor, 
vivendo a esperança e dando vida. A Bem-aventurada Maria Antonina Kratochwil, Polônia, Irmã Escolar 
de Nossa Senhora, uma mulher de humildade, fé e coragem, deu sua vida pelos pobres e pelas mulheres 
presas com ela. Rosa de Lima, Peru, Terceira Ordem Dominicana, padroeira da América do Sul, das Índias 
e Filipinas, viveu uma vida de austeridade e preocupação para com os pobres. Kateri Tekakwitha, Canadá, 
padroeira do meio ambiente e ecologia. Jožefa Bojanc, Slovenia, Filhas da Divina Caridade, martirizada 
pelos Chetniks durante a II Guerra Mundial. Josephine Bakhita, nascida no Sudão, irmã religiosa, 
sequestrada pelos comerciantes de escravos árabes, deixou um legado de que a transformação é possível 
através do sofrimento. Berta Isabel Cáceres Flores, Honduran, líder indígena e ativista do meio ambiente. 
As Irmãs de Notre Dame Dame de Namur, trouxeram fé e justiça para os camponeses do Brasil, ensinando-
lhes a formar comunidades, plantar para sua sobrevivência, e defender seus direitos humanos. Estas 
mulheres deixaram um legado desafiador. Como Podemos fazer menos? 
A força das jovens do nosso tempo nos inspira e desafia. Malala Yousafzai, Paquistanesa adolescente 
ativista contra a proibição de educação para meninas, sobreviveu um atentado de assassinato na idade de 
15 anos. Em 2014, Malala e Kailash Satyarthi, Índia, receberam juntas o Prêmio Nobel pela paz pelo 
reconhecimento dos seus esforços, em favor dos direitos da criança. Greta Thunberg, Suiça, enfrentou 
líderes mundiais por fazerem pouco para enfrentar a crise climática. Ela mobilizava estudantes através das 
Sextas-feiras pela Paz e falou às Nações Unidas sobre a crise climática, convocando Líderes para reduzir 
a emissão de gás carbônico. Ridhima Pandey, Índia, esteve envolvida no ativismo desde a idade de 9 anos 
quando ela se uniu a uma ação judicial contra o governo da Índia por não cumprir suas obrigações conforme 
o Acordo de Paris. Ela se uniu a outros na denúncia das Nações Unidas para acusar cinco governos por 
violar a Convenção sobre os Direitos da Criança. Ela é vista no  Filme “The Letter”. 

Reflexão 
“…nós trabalhamos ativamente… para eliminar as causas fundamentais da injustiça e, assim construir um 
mundo de paz, justiça e amor.” (VSE, C 17) “Que as mulheres na sociedade precisam envolver-se na tomada 
de decisões não é apenas certo …mas também pelas inspirações específicas que que as mulheres trazem 
para o processo. Este “gênio feminino” provará seu maior valor…na solução dos sérios desafios que o 
mundo está enfrentando.” Intervenção da Santa Sé na Assembleia Geral das Nações Unidas, 2007    
• Escutem profundamente para o que Deus está convidando-as a fazer AGORA para apoiar mulheres e 

crianças.  
• Reflitam sobre o nosso compromisso congregacional Laudato Si’ e a Talitha Kum Network. 
• Como eu/nós nos educamos e respondemos às necessidades das mulheres e meninas ao nosso redor? 

Ação 
• Quais as formas que eu/nós podemos educar, defender e agir a favor da dignidade das mulheres e 

meninas?  
• Que ação/ações você e sua comunidade/ministério estão tomando em relação ao nosso compromisso 

congregacional Laudato Si’? Como podem apoiar as atividades da Rede Talitha Kum? 
• Engajem-se nas campanhas que defendem mulheres e meninas, e trabalhem para o respeito dos seus 

direitos, reconhecimento das suas contribuições e sua inclusão nas tomadas de decisão. 

Oração Final:   
Deus Trino, nós nos entregamos novamente a Ti. Ajuda-nos na nossa vida diária para dar vida e sustentá-
la. Abre-nos para Ti, para a vida na sua beleza. Transforma-nos na nossa dor. Doador da vida, nós trazemos 
para Ti todas as mulheres jovens e idosas. Guia, fortalece e protege-as para que elas possam proteger a vida 
que lhes é confiada. Que elas estejam seguras, corajosas e comprometidas com o serviço da vida.  Que elas 
sejam humildes e cientes de que toda vida humana é dom de Deus. Amém. 
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