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A partir da aproximação com a pedagogia de Jesus e as narra-
tivas bíblicas, refletir como a adesão ao projeto de Cristo em 
nosso tempo exige a construção da equidade, da justiça e da 
promoção da vida das mulheres.

OBJETIVO

ACOLHIDA

AMBIENTAÇÃO
Preparar o espaço com muitas cores, velas e imagens que reme-
tam a Jesus e às mulheres por ele acolhidas durante sua pas-
sagem na terra. Podem ser usadas imagens de Nossa Senhora 
com o Menino Jesus. Na ausência desses itens ou ainda como 
complemento, podem ser utilizadas fotografias de mulheres 
em situações de vulnerabilidade com seus filhos.

Tendo como música de fundo “Deus Há de Ser”, de Elza Soares 
(acessível em: https://www.youtube.com/watch?v=KYoXpHD-
6GfM), dar boas-vindas e pedir que reflitam a letra da canção e 
observem as imagens presentes no cenário.



APRESEN-
TANDO O 

TEMA A coordenação do momento pode passar a apresentar o tema 
do encontro através do texto a seguir:

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em julho 
de 2014, as mulheres, que formam a metade da população 
mundial, trabalham três quartos das horas laborais em todo o 
mundo; recebem um décimo dos salários; possuem 1% das ter-
ras do planeta; formam dois terços dos adultos analfabetos; e, 
juntamente aos seus filhos dependentes, formam três quartos 
das pessoas que passam fome.

Além disso, as mulheres estão sujeitas à violência doméstica, 
exploração, tráfico e violência sexual e feminicídio. Em relação 
à educação, emprego e outros bens sociais, os homens têm 
vantagens simplesmente por terem nascido como tais. Pre-
conceitos raciais e étnicos acrescentam outra desvantagem 
às mulheres, bem como o privilégio de classe, que oprime as 
mais empobrecidas. Cada cultura tem uma dinâmica diferen-
te, contudo, são sempre as mulheres que se encontram em si-
tuação de opressão e violação de direitos.

Em oposição a todos esses fardos, miremos o modo de proce-
der de Jesus e nos deixemos afetar pelo seu evangelho liber-
tador. As suas palavras às mulheres do primeiro século ecoam 
através do tempo: “Mulher, você está livre da sua doença!”.

A cultura do machismo e do patriarcado é a raiz da injustiça de 
gênero, da opressão e violência contra as mulheres. Você sabe 
como era a atitude de Jesus em relação às mulheres de seu 
tempo? As narrativas bíblicas nos apontam sua forma de pro-
ceder. A análise da experiência de Jesus com as mulheres de 
seu tempo nos leva a refletir que a adesão ao projeto de Cristo 
no nosso tempo pode promover inclusão, equidade e justiça 
na busca da promoção da vida de todas as mulheres.
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MOMENTO 
DE ORAÇÃO 

PESSOAL

DINÂMICA E 
PARTILHA DA 

ORAÇÃO

A equipe coordenadora explicará brevemente os passos da 
oração inaciana (caso tenha os folders/marca-páginas com os 
passos da oração, distribuí-los) e introduzirá o momento de 
oração pessoal a partir do Evangelho. A sugestão de leitura é 
Lucas 13, 10-17.

O tempo estimado para o momento é de vinte e cinco a trinta 
minutos.

Após o retorno do momento de oração pessoal, a equipe coor-
denadora distribuirá cartões e canetas aos e às participantes e 
animará para que, em uma face do cartão, cada pessoa escre-
va uma palavra que represente um comportamento social que 
diariamente oprime/violenta as mulheres e, na outra face, uma 
atitude que pode reverter tal comportamento. Após, cada parti-
cipante é convidado e convidada a ler em voz alta a palavra que 
escolheu como representativa do comportamento opressivo.

Em seguida, a coordenação convida as pessoas a partilharem 
sua oração (sentimentos, apelos, moções, reflexões sobre o 
texto bíblico etc.). A cada três ou quatro partilhas, pode-se 
cantar um mantra ou ser feita uma prece comunitária relacio-
nada ao tema do encontro.

Para animar o momento de partilha, podem ser utilizadas as 
seguintes perguntas:

- O que a leitura do Evangelho provocou em mim?

- Quais são as “doenças” experimentadas pelas mulheres do 



GESTO 
CONCRETO

tempo de Jesus e que permanecem na sociedade de hoje?

- Como o contato com Jesus pode ajudar a curar essas “doenças”?

Para concluir o momento de partilha, a equipe pode refletir 
com o grupo a partir da imagem da “mulher encurvada” da 
leitura bíblica, relacionando essa imagem a todas as injustiças 
que as mulheres enfrentam diariamente, deixando-as encur-
vadas, cabisbaixas e sem forças. Em contraponto, apresentar 
como é libertador o encontro de Jesus com essas mulheres, 
que, pela sua forma de acolher, cura as mulheres e as fazem 
retomar sua coragem e força.

Para concluir o momento de partilha, pedir a cada pessoa para 
ler a outra face do papel, onde está escrito o que pode ser feito 
para transformar a realidade de violência e opressão contra as 
mulheres. Pedir que, a cada leitura, o papel seja colocado no 
centro, ao redor de uma vela e da bíblia, com a parte lida por 
último para cima.

Para este momento, caso seja oportuno, é possível convidar 
especificamente os rapazes a compartilharem aquilo que es-
creveram. A motivação para esta partilha pode ser a seguinte:

É preciso que homens se comprometam na promoção da vida 
das mulheres, que estejam dispostos a renunciarem aos seus 
privilégios e a desconstruírem masculinidades que não pro-
movam vida e justiça. Homens do nosso tempo, a atitude de 
vocês em relação às mulheres se aproxima da forma de pro-
ceder de Jesus? Quais atitudes e comportamentos podem ser 
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CONCLUSÃO

adotados para mudarmos a realidade das mulheres?

Após as partilhas, fazer uma prece comunitária no sentido de 
animar ao grupo a assumir, cotidianamente, posturas que se 
aproximem do modo de proceder de Jesus, promovendo a vida, 
a justiça e a liberdade para todas as pessoas, em especial para 
todas as mulheres. A equipe animadora pode convidar alguém 
a propor a prece.

Agradecer a presença e participação de todos e todas e moti-
var os presentes a seguirem refletindo o tema em suas vidas, 
com suas famílias, amigas e amigos; animando para que te-
nham sempre Jesus como modelo de seguimento e forma de 
proceder.

Encerrar com o Sinal da Cruz e colocar a mesma música do iní-
cio do encontro para a dispersão dos e das participantes.

Outras sugestões de leituras bíblicas para a oração e refle-
xão deste tema:

• Jesus e a mulher samaritana (João 4, 4-26)

• A mulher acusada de adultério (João 8, 1-11)

• Jesus e a mulher que sofria de hemorragia (Lucas 8, 43-48)

• A mulher que lava os pés de Jesus (Lucas 7, 36-50) 

Colaboraram com esse roteiro:

Ana Carolina Fernandes, Marisa Rocha e Tamiris Daniel – Espa-
ço MAGIS Teresina.
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