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Ao rezarmos pela vida de todas as mulheres, nos desafiamos a 
aprofundar nosso desejo profundo pela paz. Pedir por todas as 
mulheres implica uma postura de compaixão por aquelas que, 
diariamente, sofrem e se questionam sobre seu papel no mundo.

Entendemos que o machismo não é, necessariamente, impos-
to por leis, decretos ou instituições, mas é estrutural. Ele está 
circunscrito em todas as relações sociais e atravessa o coti-
diano, as relações afetivas, familiares, profissionais, sociais e 
eclesiais, muitas vezes de forma não tão explícita. 

 - Alguns elementos para reflexão:

PREPARAÇÃO
Ambientação

LEGISLAÇÃO 
SOBRE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA



Com este pano de fundo, coloque-se na presença de Deus, se-
guindo os passos para a oração inaciana. 

Faça a leitura repetitiva do pedido de graça. 

 - Pedido de graça: 

Senhor, que eu não fuja da verdade sobre mim, percebendo 
existencialmente a gravidade do mal causado a mim e aos ou-
tros. Que eu perceba ao que estou apegado e apegada desor-
denadamente, me afastando da liberdade e da alegria em Ti. 
Por teu amor, liberta-me, Senhor. 

 - Orar nossos bloqueios1

Feridas não curadas, esforços não reconhecidos, lágrimas não 
derramadas, uma injustiça sofrida em silêncio... Tudo isso es-
treita a vida e, às vezes, a paralisa.

Nos habituamos de tal maneira a bloqueios e restrições, fatos 
passados de forte carga emocional negativa, latentes ainda no 
presente, que dificilmente podemos imaginar-nos uma vida 
diferente.

1        Adaptado do texto utilizado em retiros pela equipe do CEI. In: BELTRÃO, 
Luiz. Um caminho pela arte - Exercícios espirituais na vida cotidiana. Edições 
Loyola, São Paulo, Brasil, 2017.
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E se permitíssemos que esses bloqueios fossem iluminados 
pela luz do Senhor, acolhidos e dissolvidos por seu amor? O 
que nos ocorreria se desistíssemos de carregá-los pela vida 
afora, como até então temos feito? Talvez esses pensamen-
tos nos causem medo, de tão acostumados e acostumadas 
que estamos à situação de dependência de nossas cadeias. O 
desconhecido faz nascer em nós incerteza ou angústia, mes-
mo diante da possibilidade de uma vida mais livre e abundan-
te. Preferimos, na maioria das vezes, a mediocridade de uma 
“zona de conforto desconfortável”, vestir a indumentária do 
luto, como se nossa pele fosse.

A pergunta de Jesus “Queres ser curado?” (Jo 5, 6) não é sim-
ples retórica. Jesus bem sabia do que aquele homem, doen-
te havia trinta e oito anos, mais precisava. A passagem revela 
uma profunda pedagogia espiritual. São necessários, por pri-
meiro, a luz e o favor divinos para o mergulho em si mesmo, 
na própria verdade, no próprio húmus, de modo que se tragam 
esses bloqueios à superfície da consciência. Coragem e con-
fiança são aqui graças necessárias. Em seguida, o querer do 
presente precisa eclodir mais forte que o bloqueio do passado. 
Outra vez a graça deverá vir em nosso auxílio para nos conven-
cer pelo desapego, pela renúncia ao que nos aprisiona e nos 
mantém imobilizados, rumo a uma vida mais leve e integrada.

Orar nossos bloqueios - nossos traumas, nossos ressentimentos, 
nossas mágoas e rancores -, expô-los diante de Jesus, pedir-lhe 
que os elimine, impotentes que somos de fazê-lo sozinhos; pe-
dir-lhe que nos ajude a superá-los, a colocá-los definitivamente 
no passado, onde de fato estão; e pedir-lhe para conseguirmos 
olhá-los com olhos misericordiosos, até mesmo agradecidos, 
por serem parte de um processo de amadurecimento. Essas 
constituem etapas decisivas para a cura e para a liberdade.



Em todo esse percurso, Jesus é delicado, respeita nosso que-
rer, pois sabe da inutilidade de nos arrancar algo de que não 
estamos realmente prontos ou com disposição para abrirmos 
mão. Enquanto isso, espera-nos ao nosso lado, em mescla de 
paciente avidez para nos derramar sua graça, sua liberdade e 
sua suavidade regeneradora, se lhe permitimos passagem.

A pergunta fundamental, Jesus no-la repete hoje: “Queres 
mesmo ser curado?”

 - Texto bíblico: Jo 4, 25-34.39-41.

25Respondeu a mulher: “Sei que deve vir o Messias (que se cha-
ma Cristo); quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as 
coisas”. 26Disse-lhe Jesus: “Sou eu quem fala contigo”. 27Nisso 
seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse 
falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: “Que 
perguntas?”. Ou: “Que falas com ela?”. 28A mulher deixou o seu 
cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: 29“Vinde e vede 
um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria 
ele, porventura, o Cristo?”. 30Eles saíram da cidade e vieram 
ter com Jesus. 31Entretanto, os discípulos lhe pediam: “Mestre, 
come”. 32Mas ele lhes disse: “Tenho um alimento para comer 
que vós não conheceis”. 33Os discípulos perguntavam uns aos 
outros: “Alguém lhe teria trazido de comer?”. 34Disse-lhes Je-
sus: “Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e 
cumprir a sua obra. [...] 39Muitos foram os samaritanos daque-
la cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que 
lhes declarara: “Ele me disse tudo quanto tenho feito”. 40As-
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sim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que 
ficasse com eles. Ele permaneceu ali dois dias. 41Ainda muitos 
outros creram nele por causa das suas palavras.

 - Meditação: 

Para rezar a igualdade de gênero a partir da espiritualidade 
inaciana, refletindo nossa vida diária:

• Como estamos respondendo à adesão ao Evangelho em 
nosso tempo, com todas as questões implícitas a ele, inclu-
sive, a forma como ajudamos a desconstruir ou a reforçar 
determinadas opressões, como as de gênero?

• Me sinto amado e amada por Deus, com abertura diante 
dos bloqueios?

• Reconheço que todos os seres são criados e amados por 
Deus?

• Como caminho na direção da promoção da vida de toda a 
criação (especialmente das mulheres)?
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 - Colóquio: como um amigo que caminha sempre ao lado, fale 
com Jesus. Conte a Ele os frutos de sua oração, os desejos que 
habitam o seu coração, deixe que Ele lhe conte os planos que 
tem para você. Termine rezando um Pai Nosso e uma Ave Ma-
ria. Lembre-se de registrar e examinar aquilo que foi saborea-
do durante este peregrinar. 

 - Oração final

Com o coração agradecido, rezar o poema oração:

Ah! Meu Senhor
se o mundo compreendesse
que a alegria transbordante
habita em nossa intimidade
mas só é liberada quando
as portas de nosso coração
se abrem para
o louvor
a reverência
o serviço
ao bem que é o outro
Quanta alegria curativa
está represada em nós
porque ainda não aprendemos
a reconhecer a dança do nosso corpo
a dizer palavras benditas a quem nos visita
a abandonar a estreita lógica do mérito
para abraçar o belo horizonte da Promessa



Como cordas que vibram juntas
para formar um acorde melodioso 
a vida que há em nós
anseia para vibrar pela Vida
que Tu suscitas nos outros
Rompe então todas as represas interiores
Portador e doador do Espírito
para que nossa humanidade
descubra o manancial que Teu Pai
faz brotar no jardim secreto
de cada homem e de cada mulher
para que todos sejam saciados no Amor
e ninguém seja excluído
da Alegria do Teu Evangelho
(Francys Silvestrini, SJ)

Que o Deus da vida e da justiça nos abençoe. Em nome do Pai, 
do Filho, do Espírito Santo. Amém!

“Ser livre é um desafio permanente, dá coragem, faz sonhar, cria 
esperança e contém uma força que é mais forte que qualquer 
escravidão. O mundo precisa de pessoas livres!” Papa Francisco.
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