
MARIA E O SERVIÇO DA MULHER NA IGREJA E NA 
MISSÃO
catechesis 10

VER
Nomeie algumas mulheres que deram suas vidas ao serviço do Evangelho 
(catequistas, missionárias, pregadoras da Palavra, professoras, donas de 
casa). Mulheres que lutaram, defendendo suas terras; mulheres, que como 
líderes da família, educaram seus filhos e hoje são líderes na sociedade… 
Mulheres empresárias, chefes de Estado, presentes na política, que buscam 
a defesa dos direitos dos mais pobres, etc.

FATO DA VIDA

Lilia Rodríguez González é uma mulher simples, nascida numa família 
católica. Em 1983, recebeu o chamado de Deus para pastorear a 
comunidade cristã de Santa Isabel em La Tranca de Siogui Abajo, no bairro 
La Estrella, província de Chiriquí, uma vez que esta comunidade havia 
sido acompanhada por sua irmã Donatila (convocada pelo Senhor para se 
consagrar como Dominica da Apresentação).

Vale a pena admirar a dedicação, generosidade e liderança dessa mulher 
durante os 34 anos de serviço à comunidade, mesmo com limitações 
de saúde e cuidando de sua mãe idosa. Sua dinâmica missionária 
na catequese renova a participação de pequenas comunidades nas 
celebrações da Palavra e na caridade, através da fraternidade de São 
Vicente de Paulo. Lilia e Elvia, sua irmã, são membros do movimento leigo 
da paróquia da Imaculada Conceição de Bugaba.

 – Você se lembra de alguma mulher que lhe ajudou a aprender a ler e 
escrever?

 – Há uma mulher em sua memória que tenha lhe consolado?

 – Você tem na sua memória alguma mulher que lhe conduziu de alguma 
maneira para Deus?

OBJETIVO:   
Despertar nos jovens a apreciação, admiração e o respeito pelo 
papel das mulheres no nosso mundo e na nossa Igreja.

SINAL: 
Jarros de barro 
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ANALISAR 
TEXTOS PARA ILUMINAR

“Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi 
primeiro a de tua avó Lóide e de tua mãe Eunice e que, não 
tenho a menor dúvida, habita em ti também.”  (2Tim 1,5)

“As mulheres constituem, em geral, a maioria das nossas 
comunidades, são as primeiras transmissoras da fé e 
colaboradoras dos pastores, que devem atendê-las, valorizá-
las e respeitá-las”. (Aparecida, n° 455)

“Minha alma glorifica ao Senhor, 47.meu espírito exulta de 
alegria em Deus, meu Salvador, 48.porque olhou para sua 
pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-
aventurada todas as gerações” (Lc 1, 46-55)

Maria, testemunha da fé.  Da situação conflituosa de nossos 
povos, pessoas pobres se aproximaram da Virgem Maria e do 
Evangelho com novos olhos e a conhecem como uma mulher 
simples e forte que conheceu pobreza e sofrimento, fuga 
e exílio (ver Mt 2,13-23). Ela viveu aberta a Deus e perto do 
povo (Marialis Cultus, 37); com a fé de Abraão, que enfrenta 
dificuldades concretas (Lc 1,45, Mt. 1,13-23); sem entender 
muitas coisas, guardando tudo em seu coração (Lc 2,19,50-51); 
caminhando como peregrina de fé e esperança.

Atenta às necessidades do próximo, ela vai visitar sua prima 
Isabel para ajudá-la quando seu parto se aproxima (Lc 1, 39-
45); no casamento de Caná, viu que o vinho acabara (Jo 2,1-12); 
ela acompanhou os apóstolos em oração (Atos 1, 14). Maria, 
hoje, é uma de nós ainda presente em nossas buscas; não está 
alheia ao gemido de homens e mulheres e, de forma especial, 
encoraja movimentos que tentam dar às mulheres o seu lugar 
na sociedade e na Igreja.

Minha alma engrandece o Senhor: O 
Magnificat é a expressão orante e grata 
que Maria canta ao Senhor. Essa canção 
magnífica é como um bordado feito por 
múltiplas mãos, expressando a alegria 
de uma multidão de crentes; como 
um eco de sons múltiplos que foram 
combinados. Ela é a mais digna de 
pronunciá-la e é a voz de toda a Igreja 
que se identifica no próprio Cântico.

Vemos em Maria o resultado vitorioso 
do que acontece quando alguém 
permite que Deus intervenha em sua 
vida. Ele que sempre está batendo à 
nossa porta para estar conosco como 
esteve com ela, e encher-nos de graça, 
como a encheu. 

Então, simplesmente acreditamos que 
Maria superou o “culto antigo” e entrou no 
culto “em espírito e verdade”, do qual João 
fala no encontro de Jesus com a Samaritana. 
“Estes são os adoradores que o Pai procura […] 
Jesus disse à mulher.” E quando terminamos de 
rezar o Magnificat percebemos que, finalmente, o 
Pai encontrou o adorador que estava procurando, 
não no Templo de Jerusalém, mas numa aldeia 
perdida da Galiléia desconhecida por todos.

 



A esperança na América Latina tem um rosto feminino

Não há necessidade de me alongar sobre o papel da mulher 
no nosso Continente e na nossa Igreja. Dos seus lábios, 
aprendemos a fé; quase com o leite do seu seio, adquirimos os 
traços da nossa alma mestiça e a imunidade contra qualquer 
desespero. Penso nas mães indígenas ou morenas, penso nas 
mulheres das cidades com o seu triplo turno de trabalho, penso 
nas avós catequistas, penso nas consagradas e nas artesãs 
tão discretas do bem. Sem as mulheres, a Igreja do Continente 
perderia a força de renascer continuamente. São as mulheres 
que, com meticulosa paciência, acendem e reacendem a chama 
da fé. É uma séria obrigação compreender, respeitar, valorizar 
e promover a força eclesial e social do que as mulheres fazem. 
Acompanharam Jesus missionário; não se retiraram do pé da 
cruz; na solidão, esperaram que a noite da morte devolvesse 
o Senhor da vida; inundaram o mundo com o anúncio da sua 
presença ressuscitada. Se quisermos uma fase nova e vital 
da fé neste Continente, não a obteremos sem as mulheres. 
Por favor, não as reduzamos a servas do nosso clericalismo 
recalcitrante; mas sejam, ao invés, protagonistas na Igreja 
latino-americana: no seu sair com Jesus, no seu perseverar, 
mesmo no meio do sofrimento do seu povo; no seu agarrar-se 
à esperança que vence a morte; na sua maneira jubilosa de 
anunciar ao mundo que Cristo está vivo, e ressuscitou. (Papa 
Francisco) 

Vamos conversar

• O que chama sua atenção nas passagens bíblicas?
• Que impressão o Magnificat de Maria lhe causa e no 

que lhe faz pensar a passagem Lc 1,46-56? O que 
Maria expressa em seu cântico?

• O que mais admira Paulo em Timóteo?
• Você acha que hoje a mulher tem as mesmas 

convicções que a avó e a mãe de Timóteo? [Vamos 
confrontar isso com o nosso hoje].

• Quais são as outras características que o Papa 
Francisco admira nas mulheres? Enumere-as. 
Que chamada de atenção ele faz à Igreja e a 
Sociedade? 



AÇÃO
Experiências para ir além

• Mãe é mãe... Abrace-a e beije-a. Diga que a ama e quer 
agradecê-la por tudo que ela é.

• Enumere as maravilhas que Deus fez em sua vida.

CELEBRAR
1. Acenda velas (a mulher, luz do lar);

2. Reze o Magnificat;

3. Pratique o silêncio.


