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MENSAGEM

4

Amados irmãs e irmãos,
Paz e bem!
     Caminhando pelo Brasil afora, nas comunidades de base e pequenas capelas, nas mais
sofridas regiões e de escassos recursos, quem está na trincheira sustentando a partilha
evangélica dos dons e da oferta? Mulheres leigas e religiosas. Esse é um fato amadurecido e
calcado no Evangelho e na nossa experiência de vida e missão.
      Refletindo sobre a fundamentação da Igreja e sua formação, temos uma Igreja do Povo de
Deus, que não pode ser reduzida numa presença clerical masculina; é uma voz forte,
acolhedora, que nutre, abraça e protege, que não deve minimizar as demais vozes que
também fazem dessa instituição, o pilar da Unidade! E falar de Dia de Luta Internacional da
Mulher, é deixar claro que a conquista pela igualdade de gênero também se faz dentro de
nossas paróquias e comunidades.
    O Papa Francisco, durante o encontro com a Delegação do Comitê Judaico Americano
(2019), concluiu: “Se quisermos um futuro melhor, se sonharmos com um futuro de paz,
precisamos dar espaço às mulheres”. E não buscamos mais que isso! É essencial
reconhecermos quando nossa presença oprime, reduz e inviabiliza a fé de uma mulher.
Para um maior reconhecimento dessa realidade, apostamos numa catequese de formação
honesta, generosa e popular e no diálogo. É no encontro com o outro que que a unidade se
faz caminho e abertura para demandas de construção.
     Por este motivo, a Conferência da Família Franciscana do Piauí – CFFB/PI, por meio de suas
mulheres – leigas e religiosas – uma Cartilha Celebrativa e Formativa, chamada “Franciscanas
na história”, composta de 4 encartes, em alusão a esse dia de Luta e de Memória, também de
ancestralidade, em que sagramos pelas inúmeras mulheres que vieram antes de nós e nos
permitiram termos chance de ocuparmos espaços e cadeiras que sozinhas não
conseguiríamos.
    Nesse primeiro encarte de Tema: “Santas e Beatas”, temos uma singela memória de 10
mulheres religiosas franciscanas, que com seus testemunhos e vida nos trazem a
ressignificação da obediência ao ideal de vida. Um amor baseado na disposição, coragem e
dor do outro, na servidão coletiva e no empoderamento espiritual. Foram mulheres que se
tornaram santas e beatas por lutarem fielmente pelo que acreditavam e, de modo singular,
fundamentaram a Igreja feminina que queremos ver.
Os demais encartes seguem uma séria logica para que ao fim do mês, tenhamos uma cartilha
de memórias e provocações coletivas, fincadas no olhar cuidadoso para distintas mulheres,
concluindo que em cada uma delas havia um silencio, um medo e um grito, e que de forma
congruente se encontram nos caminhos da história.
    Ainda que, com muita dor e lamento, a nossa Igreja ainda não tenha dado a merecida voz e
vez à mulher, bendizemos pelas conquistas recentes advindas de luta árdua e diálogos
insistentes no pontificado do Papa Francisco.
    Esse material é dedicado à todas as mulheres, leigas e religiosas, da Família Franciscana do
Piauí e direcionado à todos os irmãos que desejam amenizar as dores que esse gênero
carrega por sermos o que somos e defendermos o que pensamos; por falarmos o que
queremos e lutarmos pelo que sonhamos!
Que Santa Clara, com sua inteligência, resiliência e vigor, 
interceda por todos nós, Amém! Paz e bem!

Jéssica Maria de Lima Rocha, OFS



Oração

Deus e Senhor da vida, autor do gênero humano,
criastes a mulher em plena dignidade humana,
concedendo-lhes atributos singulares ao ser
feminino, dentre eles, a capacidade de gerar filhos
para vós, sendo mães: biológicas ou espirituais.
Concedei a nós, tuas filhas, pelos méritos da Bem
Aventurada Virgem Maria, mãe de Deus e
nossa mãe e das Santas Mulheres da Ordem
Seráfica: Clara de Assis,  Isabel da Hungria,
Margarida de Cortona, Rosa de Viterbo,
Veronica Guiliani, Margarida Caiane, Bernada
Büttler e Ângela Salawa que doaram suas vidas
e souberam amar Cristo servindo-o nos irmãos;
sermos em todos os tempos, mediante todos os
desafios, mulheres ousadas, geradoras de vida,
testemunhas da PAZ e do BEM universal. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade
do Espírito Santo. 

Amém!

Ir. Lucivania Alves 
Irmãs Missionárias Capuchinhas
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Santa Clara
de Assis
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História

Clara nasceu em Assis, Itália, em 1193; era uma jovem inteligente e bela, filha de uma família rica,
que se tornou uma “dama pobre”.

Desde cedo, destacou-se pela sua caridade para com os pequeninos. Deparou-se com a pobreza
evangélica de Francisco de Assis e se apaixonou pelo seu estilo de vida.

Em 1212, com apenas dezoito anos, Clara deixou sua família para seguir a Jesus de modo radical.
Assim, foi ao encontro de Francisco de Assis, na igrejinha da Porciúncula, em Santa Maria dos Anjos,
que ele havia restaurado. Francisco cortou os cabelos de Clara como sinal de sua entrega total a
Cristo pobre. Em seguida, recebeu um hábito grosseiro de lã e pronunciou os votos de pobreza,
castidade e obediência.

Clara, juntamente com outras companheiras, dirigiu-se para a igreja de São Damião, onde deu início
à Ordem contemplativa feminina da Família Franciscana ou Clarissas, da qual foi mãe e modelo,
sobretudo no longo período de enfermidade, totalmente resignada à vontade divina. Não obstante,
com o Santíssimo Sacramento, teve a força de expulsar os mouros, que queriam invadir a
cidadezinha de Assis.

Depois disso, ela segue para o mosteiro das Beneditinas de Sant’Angelo di Ponzo onde tempos
depois recebe sua irmã mais nova, Catarina, que também quer seguir a vida monástica junto da
irmã. E ali, ela passa a ser chamada de Santa Inês.

O pai das duas, revoltado, envia um tio chamado Monaldo para resgatar a filha viva ou morta.
Monaldo consegue alcançar Santa Inês, que sofre agressões e é arrastada pelo tio montanha abaixo.
Nesse momento, ela chama pela irmã Clara, que começa a rezar impiedosamente pela irmã e um
milagre se instaura: Santa Inês fica tão pesada que torna impossível o ato de arrastá-la no chão e
mesmo assim, Monaldo não se dá por vencido e tenta agredi-la com um golpe, mas imediatamente
sente a mão se contrair. Sem saber mais como agir, ele desiste de levar Santa Inês e foge.

Em 1198, ocorreu uma invasão mulçumana à Assis e em meio a muita pobreza e necessidade
aconteceu um fato que consagrou Santa Clara para sempre na história. Os mulçumanos tentaram
invadir o convento e Santa Clara, mesmo acamada e doente, fez questão de ir até o portão de
entrada. Ali, em lágrimas, ela conseguiu pegar o ostentório com o Santíssimo Sacramento e proferir
as seguintes palavras:
“Senhor, guardai Vós estas vossas servas, porque eu não as posso guardar”.

Ouviu-se então uma voz de maravilhosa suavidade dizendo: “Eu te defenderei para sempre”.

Imediatamente os mulçumanos são tomadas por um medo descomunal e fogem, deixando o
convento intacto e a salvo.

Quando São Francisco faleceu, em 1226, Clara teve o singular privilégio de assistir, - projetadas na
parede de sua pequena cela - as imagens solenes do rito fúnebre do santo, que se realizava na igreja
Santa Maria dos Anjos. Por este motivo, Santa Clara foi proclamada "Patrona da Televisão".

Clara viveu ainda 27 anos depois da morte de Francisco. Ela faleceu, com 60 anos, em São Damião,
no dia 11 de agosto de 1253, pronunciando as palavras: “Meu Deus, bendito sejais por ter-me
criado!”

FONTE: VATICAN NEWS/ NOSSASAGRADAFAMILIA.COM.BR
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https://www.nossasagradafamilia.com.br/buscar-produto/?q=Santa+In%EAs&x=0&y=0
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história de Santa Clara de Assis, 
marque ou anote 3 fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da história de Santa Clara de Assis, quais exemplos de sua
vida podem ser aplicados em nossa vida? Recorde-se do seu ponto

de partida: quantas vezes tiramos os nossos olhos dele? Temos
sido ponte e luz entre as pessoas?

"Transformar a realidade"
Procure a Pastoral do Povo de Rua de sua Paróquia e

Arquidiocese e participe de uma noite solidária com irmãos
franciscanos. Monte kits de higiene e ajude a distribuir aos

irmãos e irmãs de rua. 

REFLETIR

AGIR
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Santa Clara de Assis,
rogai por nós!
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Santa Rosa de
Viterbo

02
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História

Rosa viveu numa época de grandes confrontos, entre os poderes do pontificado e do imperador,
somados aos conflitos civis provocados por duas famílias que disputavam o governo da cidade de
Viterbo. Ela nasceu nesta cidade num dia incerto do ano de 1234. Os pais, João e Catarina, eram
cristãos fervorosos. A família possuía uma boa propriedade na vizinha Santa Maria de Poggio, vivendo
com conforto da agricultura.

Envolta por antigas tradições e sem dados oficiais que comprovem os fatos narrados, a vida de Rosa
foi breve e incomum. Como sua mãe, Catarina, trabalhava com as Irmãs Clarissas do mosteiro da
cidade, Rosa recebeu a influência da espiritualidade franciscana, ainda muito pequena. Ela era uma
criança carismática, possuía dons especiais e um amor incondicional ao Senhor e a Virgem Maria.
Dizem que com apenas três anos de idade transformava pães em rosas e aos sete, pregava nas
praças, convertendo multidões. Aos doze anos ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, por
causa de uma visão em que Nossa Senhora assim lhe determinava.

No ano de 1247 a cidade de Viterbo, fiel ao Papa, caiu nas mãos do imperador Frederico II, um herege,
que negava a autoridade do Papa e o poder do Sacerdote de perdoar os pecados e consagrar. Rosa
teve outra visão, desta vez com Cristo que estava com o coração em chamas. Ela não se conteve, saiu
pelas ruas pregando com um crucifixo nas mãos. A notícia correu toda cidade, muitos foram
estimulados na fé, e vários hereges se converteram. Com suas palavras confundia até os mais
preparados. Por isto, representava uma ameaça para as autoridades locais.

Em 1250, o prefeito a condenou ao exílio. Rosa e seus pais foram morar em Soriano onde sua fama já
havia chegado. Na noite de 5 de dezembro 1251, Rosa recebeu a visita de um anjo, que lhe revelou
que o imperador Frederico II, uma semana depois, morreria. O que de fato aconteceu. Com isto, o
poder dos hereges enfraqueceu e Rosa pode retornar a Viterbo. Toda a região voltou a viver em paz.
No dia 6 de março de 1252, sem agonia, ela morreu.

No mesmo ano, o Papa Inocêncio IV, mandou instaurar o processo para a canonização de Rosa. Cinco
anos depois o mesmo pontífice mandou exumar o corpo, e para a surpresa de todos, ele foi
encontrado intacto. Rosa foi transladada para o convento das Irmãs Clarissas que nesta cerimônia
passou a se chamar, convento de Santa Rosa. Depois desta cerimônia a Santa só foi “canonizada” pelo
povo, porque curiosamente o processo nunca foi promulgado. A canonização de Rosa ficou assim,
nunca foi oficializada.. Mas também nunca foi negada pelo Papa e pela Igreja. Santa Rosa de Viterbo,
desde o momento de sua morte, foi “canonizada” pelo povo.

Em setembro de 1929, o Papa Pio XI, declarou Santa Rosa de Viterbo a padroeira da Juventude
Feminina da Ação Católica Italiana . No Brasil ela é A Padroeira dos Jovens Franciscanos Seculares.
Santa Rosa de Viterbo é festejada no dia de sua morte, mas também pode ser comemorada no dia 4
de setembro, dia do seu translado para o mosteiro de Clarissas de Santa Rosa, em Viterbo, Itália.

Fonte: Franciscanos.org
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história de Santa Rosa de Viterbo, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da história de Santa Rosa de Viterbo, quais ensinamentos

podemos aplicar em nossa vida?

"Transformar a realidade"
Escreva de forma individual ou junto a sua fraternidade local, uma
carta de motivação e encorajamento, e envie para a fraternidade

de JUFRA mais próxima, lembrando do exemplo de Santa Rosa
para todos os jovens franciscanos da terceira ordem.

REFLETIR

AGIR
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Santa Rosa de Viterbo,
rogai por nós!
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Santa Isabel da
Hungria

03
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História
Isabel constituiu-se numa figura da Idade Média que sempre suscitou muito interesse, conhecida
como Isabel da Hungria, mas também Isabel da Turíngia. Nasceu em 1207 na Hungria. Seu pai era
André II, rico e poderoso rei da Hungria. Para reforçar os laços familiares, o soberano havia se
casado com uma condessa alemã Gertrudes de Andechs-Merania, irmã de Santa Edwiges, que era
esposa do duque da Silésia. Era um ambiente de nobres e dos grandes da terra, de reis e rainhas,
duques e duquesas, príncipes e princesas. Isabel viveu na corte da Hungria apenas nos primeiros
anos de vida com uma irmã e três irmãos.

Sua infância foi interrompida quando cavaleiros vieram buscar a menina para levá-la para a
Alemanha central. Seu pai havia determinado que ela viesse a se tornar princesa da Turingia. Isabel
partiu de sua pátria com grande séquito e importante dote. Com ela foram suas amas pessoais que,
no decorrer do tempo, puderam fornecer informações preciosas a respeito da vida de Isabel. As
duas talvez fizessem parte, mais tarde, do núcleo do que viria a ser a Terceira Ordem Regular.

Após uma longa viagem subiram à fortaleza de Wartburg, o maciço castelo sobre a cidade. Lá se
celebrou o compromisso entre Ludovico e Isabel. Nos anos seguintes, enquanto Ludovico aprendia o
ofício de cavaleiro, Isabel e suas companheiras estudavam alemão, francês, latim, música, literatura
e bordado. Apesar do fato do compromisso ter sido assumido por razões políticas, entre os dois
jovens nasceu um amor sincero, motivado pela fé e pelo desejo de fazer a vontade de Deus.

Após a morte de seu pai, com a idade de 18 anos, Ludovico começou a reinar. Isabel teria se tornado
objeto de críticas silenciosas no ambiente da corte. Seu comportamento sóbrio não correspondia
aos costumes vigentes. O próprio casamento foi sóbrio. Isabel não gostava das obrigações sociais
decorrentes do fato de ser uma princesa. Conta-se que certa vez tirou a coroa da cabeça e prostrou-
se por terra. Uma religiosa teria visto esse gesto e Isabel deu a seguinte explicação: “Como posso eu,
criatura miserável, continuar usando uma coroa de dignidade terrena quando vejo o meu Rei Jesus
Cristo, coroado de espinhos?”. Ela não consumia alimentos sem antes ter a certeza de que eles
provinham de propriedades e bens legítimos do marido.

Isabel praticava assiduamente as obras de misericórdia, dava de beber e de comer a quem batia à
sua porta, distribuía roupas, pagava as dívidas, cuidava dos doentes e sepultava os mortos.
Descendo de seu castelo, dirigia-se frequentemente com suas amas às casas dos pobres, levando
pão, carne, farinha e outros alimentos. Entregava pessoalmente os alimentos e cuidava com atenção
do leito e das roupas dos pobres.

 Podemos aqui evocar o milagre do pão transformado em rosas: enquanto Isabel ia pela rua
com seu avental cheio de pães para os pobres, encontrou-se com o marido, que lhe perguntou
o que estava carregando. Abrindo o avental, no lugar dos pães, apareceram rosas. Este
símbolo da caridade está presente muitas vezes nas representações em pintura e em imagens
de Isabel.

15



Isabel amava o marido e o marido era reconhecido pelo amor da esposa e o retribuía. O jovem casal
encontrou apoio espiritual nos Frades Menores, que, desde 1222, difundiram-se na Turíngia. Entre
eles, Isabel escolheu Frei Rüdiger como diretor espiritual. Quando ele lhe narrou as circunstâncias
da conversão do jovem e rico comerciante Francisco de Assis, Isabel se entusiasmou ainda mais em
seu caminho de vida cristã. Desde aquele momento dedicou-se mais a seguir Cristo pobre e
crucificado, presente nos pobres. Inclusive depois que nasceu seu primeiro filho, seguido de outros
dois, Santa Isabel não descuidou jamais de suas obras de caridade. Ajudou os frades a construírem
um convento em Halberstadt. Depois passou a ser dirigida espiritualmente por Conrado de
Marburgo.

Seu marido, em 1227, se associou à cruzada de Frederico II, dizendo à esposa que era uma tradição
dos soberanos da Turíngia. Ludovico morreu antes de embarcar, dizimado pela peste, em Otranto,
com a idade de 26 anos. Isabel sofreu muito quando soube da notícia. Passou então a dedicar-se
mais às coisas do reino. Seu cunhado usurpou o governo da Turingia, tornando-se sucessor de
Ludovico, acusando Isabel de incompetência para gerir os assuntos do governo. A jovem viúva com
seus três filhos foi expulsa do castelo de Wartburg e começou a procurar um lugar para refugiar-se.
Somente duas de suas amas permaneceram junto dela, acompanharam-na e confiaram os três
filhos aos cuidados de amigos de Ludovico.

Peregrinando pelos povoados, Isabel trabalhava onde era acolhida e assistia os doentes, fiava e
costurava. Durante este calvário, suportado com grande fé, paciência e dedicação a Deus, alguns
parentes, que haviam permanecido fiéis a ela e consideravam ilegítimo o governo de seu cunhado,
reabilitaram seu nome. Isabel recebeu algumas rendas e pode retirar-se para o castelo da família
em Marburgo, onde vivia também seu diretor espiritual, Conrado. Em 1228 com as mãos sobre o
altar da capela dos franciscanos em Eisenach, Isabel renunciou à própria vontade e às vaidades do
mundo. Construiu depois um hospital para leprosos. Viveu os três últimos anos de vida no hospital
cuidando dos doentes e acompanhando o término da vida dos moribundos. Fazia trabalhos
humildes e repugnantes. Ela é padroeira da Terceira Ordem Regular de São Francisco e da Ordem
Franciscana Secular.

16
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história de Santa Isabel da Hungria, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da vida de Santa Isabel, quais ensinamentos podemos
aplicar em nossa vida? Qual foi a última vez que demos "pão a
quem tem fome" como Santa Isabel fez?  O que podemos fazer

para seguir o exemplo de Isabel no nosso dia a dia?

"Transformar a realidade"
Com ajuda de sua fraternidade local, faça doação de alimentos

para famílias carentes de sua comunidade.

REFLETIR

AGIR
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Santa Isabel da Hungria,
rogai por nós!
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Santa Margarida
de Cortona

04
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História
A penitência marcou a vida de Margarida que nasceu em 1247, em Alviano, Itália. Foi por causa de sua
juventude, período em que experimentou todos os prazeres de uma vida voltada para as diversões
mais irresponsáveis.

Margarida ficou órfã de mãe, quando ainda era muito criança. O pai se casou de novo e a pequena
menina passou a sofrer duramente nas mãos da madrasta. Sem apoio familiar, ela cresceu em meio a
toda sorte de desordens, luxos e prazeres. No início da adolescência se tornou amante de um nobre
muito rico e passou a desfrutar de sua fortuna e das diversões mundanas.

Um dia, porém, o homem foi vistoriar alguns terrenos dos quais era proprietário e foi assassinado.
Margarida só descobriu o corpo alguns dias depois, levada misteriosamente até ele pela cachorrinha
de estimação que acompanhara o nobre na viagem. Naquele momento, a moça teve o lampejo do
arrependimento. Percebeu a inutilidade da vida que levava e voltou para a casa paterna, onde
pretendia passar o resto da vida na penitência.

Para mostrar publicamente sua mudança de vida, compareceu à missa com uma corda amarrada ao
pescoço e pediu desculpas a todos pelos excessos da sua vida passada. Só que essa atitude encheu
sua madrasta de inveja, que fez com que ela fosse expulsa da paróquia. Margarida sofreu muito com
isso e chegou a pensar em retomar sua vida de luxuria e riqueza. No entanto, com firmeza conseguiu
se manter dentro da decisão religiosa, procurando os franciscanos de Cortona e conseguindo ser
aceita na Ordem Terceira.

Para ser definitivamente incorporada à Ordem teria que passar por três anos de provação. Foi nesta
época que ela se infligiu as mais severas penitências, que foram vistas como extravagantes, relatadas
nos antigos escritos, onde se lê também que a atitude foi tomada para evitar as tentações do
demônio. Seus superiores passaram a orienta-la e isso a impediu de cometer excessos nas
penitências.

Aos 23 anos, Margarida de Cortona, como passou a ser chamada, foi premiada com várias
experiências de religiosidade que foram presenciadas e comprovadas pelos seus orientadores
espirituais franciscanos. Recebeu visitas do anjo da guarda, teve visões, revelações e mesmo
aparições de Jesus, com quem conversava com frequência durante suas orações contemplativas.

Ela percebeu que o momento de sua morte se aproximava e foi ao encontro de Jesus serenamente,
no dia 22 de fevereiro de 1297. Margarida de Cortona foi canonizada pelo Papa Bento XIII em 1728 e o
dia de sua morte indicado para a sua veneração litúrgica.

20
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história da Santa Margarida de Cortona, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da história da Santa Margarida de Cortona, 
quais ensinamentos podemos aplicar em nossa vida?

"Transformar a realidade"
Procure se aproximar da Pastoral Carcerária de sua paróquia,

reconheça nela as necessidades dos irmãos em que você
possa ser ponte e fonte de acolhimento.

REFLETIR

AGIR
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Santa Margarida de Cortona,
rogai por nós!
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Beata Margarida
Caiane

05
#FranciscanasNaHistória
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História
Natural de Poggio de Caiano (Itália), veio à luz do dia a 2 de Novembro de 1863. Na devida altura,
seus pais matricularam-na numa escola particular, que ela frequentou com grande proveito durante
três anos. A menina ia assim crescendo em idade, ciência e piedade, que se alimentava diariamente
com a santa Missa e comunhão, apesar da igreja ficar longe de casa. Esta vida de genuína piedade
cristã levou-a ao amor do próximo. Visitava os doentes e preparava os agonizantes para o desenlace
final. A morte e a doença também bateram à porta da sua casa. Em 1884 perdeu repentinamente o
pai. Sete anos depois, morreu-lhe a mãe. Seu irmão Gustavo foi vítima de prolongada doença que ela
acompanhou com fraternal desvelo e caridade sobrenatural.

Enriquecida com tão sólidas virtudes, era natural que sentisse vocação para a vida consagrada. E
assim, em 1893, aos trinta anos, bateu às portas dum mosteiro de beneditinas, mas decorrido um
mês regressou a casa, convencida de que não tinha vocação para a vida de clausura. O seu coração
inclinava-a para o apostolado direto com as almas. Por esta razão entregou-se ao trabalho de ensinar
e educar as crianças da sua terra.

Com uma companheira, a 19 de Setembro de 1894, abriu uma escola onde se ensinava o catecismo e
as letras. Dois anos depois, juntaram a elas mais duas jovens dispostas a levar o mesmo teor de vida.
Desta forma, a obra, que nascera na pobreza e simplicidade, começou a crescer. Em 1901, a Serva de
Deus redigiu umas Regras ou Constituições, que foram aprovadas pelo Bispo de Pistoia, e inscreveu a
nascente família das Irmãs Mínimas do Sagrado Coração na Terceira Ordem Franciscana.

A 15 de Dezembro de 1902 vestiu o hábito com cinco companheiras, tornando o nome de Irmã Maria
Margarida do Sagrado Coração. A 17 de outubro de 1905 fez a profissão perpétua. Estavam,
portanto, lançados os alicerces de uma nova família religiosa, que iria desenvolver-se prontamente.
Em 1910 já se estendia por várias dioceses. Em Outubro de 1915 realizou-se o primeiro Capítulo
Geral e a Irmã Maria Margarida foi eleita Superiora Geral vitalícia. Dotada de bondade, humildade,
caridade e amor materno, governou o Instituto com sabedoria e prudência. Dizia às suas Filhas: «A
glória é para Deus, a utilidade para o próximo e o trabalho para nós». Recomendava-lhes com
frequência que rezassem muito pela santificação do clero.

Preocupou-se mais com a solidez do Instituto do que com o seu crescimento, cuja finalidade é a
educação da juventude, a assistência aos doentes nos hospitais e em casa, o cuidado dos anciãos em
pensionatos e casas de repouso. As suas religiosas cooperam ainda nos trabalhos apostólicos das
paróquias e nas obras sociais das missões. Em 1977, o Instituto contava 60 casas e 606 professas em
Itália, Egito e Israel.
A bem-aventurada teve de passar pelo cadinho das provações, mas nunca perdeu a paz interior. A 8
de Agosto de 1921, com 58 anos incompletos, partiu para os braços do Pai. Na homilia da
beatificação, a 23 de Abril de 1989, o Santo Padre elogiou a Bem-aventurada com estas palavras:

"O poder da mensagem da caridade foi compreendido por Maria Margarida Caiani, mediante a
contemplação de Cristo e do seu Coração trespassado. À luz do amor divino, que se revelou no
divino Salvador, Margarida aprendeu a servir os irmãos entre a gente humilde da sua terra da
Toscana, e quis ocupar-se dos mais necessitados, dos últimos: as crianças marginalizadas, os
meninos do campo, os anciãos e os soldados vítimas da guerra, internados nos hospitais
militares…»

No Brasil, a Congregação fundada pela bem-aventurada está presente em Teresina e Maranhão. As
irmãs chegaram ao país em 1979, trazidas pelos frades Franciscanos Capuchinhos para a Região
Nordeste.
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história da Beata Margarida Caiani, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da história da Beata Margarida Cariani, 

quais ensinamentos podemos aplicar em nossa vida?

"Transformar a realidade"
Envie uma mensagem de carinho para as Irmãs Mínimas que

estão no nordeste através do Facebook:
https://m.facebook.com/profile.php?id=100007946408490 ou

entre em contato com a Jufra Parque Antártica, em Teresina/PI,
fraternidade que possui assistência espiritual da Congregação.

Instagram: @jufraparqueantartica ou 
WhatsApp: (86) 9 9463-9658

REFLETIR

AGIR
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Beata Margarida Caiane, 
rogai por nós!
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Franciscanas
mártires na China

06
#FranciscanasNaHistória
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História

Santa Maria Hermelina de Jesus, Maria da Paz, Maria Clara, Maria de Santa Natalia, Maria de
São Justo, Maria Adolfina e Maria Amandina, Franciscanas Missionárias de Maria, Mártires de
Tai-yuen-fu (+ 9 de julho de 1900). Canonização por São João Paulo II em 1º de outubro de 2000.

Em 1900, sete religiosas franciscanas Missionárias de Maria são martirizadas na China durante a
revolução dos Boxers, dando à fundadora a alegria de ter agora sete verdadeiras Franciscanas
Missionárias de Maria. Elas foram para a China para trabalhar com doentes, órfãos e toda espécie de
excluídos e fortificar a nova comunidade cristã do Chan-Si. Para substituí-las, a fundadora enviará um
novo grupo e, entre elas, uma jovem, Irmã Maria Assunta, cuja generosidade silenciosa conquistou
logo em seguida o afeto dos chineses, antes de morrer de tifo em 1905, aos 26 anos. Em 1954, Ir.
Maria Assunta foi beatificada por Sua Santidade o Papa Pio XII.

Palavras de Irmã Maria Hermínia, superiora da comunidade, que falou em nome de todas, quando o
Bispo lhes propôs que partissem para outro lugar: “Por amor de Deus, não nos impeçais de morrer
convosco. Se a nossa coragem é demasiada fraca para resistir à crueldade dos carrascos, acreditai que
Deus, que nos envia a provação, nos dará também a força de sair vitoriosas. Não tememos nem a
morte, nem os tormentos… Vivemos para praticar a caridade e derramar, se for necessário, o nosso
sangue por amor de Jesus Cristo.”

Sete mulheres decidiram ser fiéis à mensagem de Jesus e ao povo a quem foram enviadas. Pagaram
sua fidelidade com a própria vida… mas a Boa Nova continua a espalhar alegria… Outras Missionárias
passaram – e passam ainda hoje – a chama da fé.

No dia 10 de março de 2000, o Santo Padre São João Paulo II, fixou para 1º de outubro de 2000 a
canonização dos Mártires da China, entre eles, sete religiosas franciscanas Missionárias de Maria, que
são reconhecidas pela Igreja pelo testemunho de suas vidas heróicas.
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história das Religiosas Franciscanas Mártires na
China, marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
Quais os ensinamentos podemos aplicar em nossa vida a partir do

testemunho das Irmãs Franciscanas? O que mais lhe chama
atenção nas ações das sete irmãs e suas vidas?

"Transformar a realidade"
Procure saber mais sobre os Cristãos perseguidos no mundo

inteiro também acesse o portal Ajuda a Igreja que Sofre. Realize
um momento de oração com sua fraternidade local pela vida de
todos que são perseguidos em nome da fé. Se for possível, faça
alguma doação financeira ou material para estas instituições.

REFLETIR

AGIR
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Irmãs Franciscanas Mártires, 
rogai por nós!
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Bem-aventurada Maria
Bernarda Bütler
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História
Maria Bernarda (Verena) Bütler nasceu em Auw, na Suíça, no dia 28 de maio de 1848, quarta entre oito
filhos de Enrique e Catalina Bütler, modestos camponeses mas sábios pais cristãos. Em 1867,
acolhendo o convite do Senhor e guiada por seu pároco, Verena ingressou entre as Clarissas
Capuchinhas do Mosteiro de Maria Auxiliadora em Altstätten, também na Suíça, edificando suas irmãs
com uma vida exemplar. Foi mestra de noviças e posteriormente superiora do Mosteiro por 9 anos.

Muito aberta às necessidades da Igreja e com um enorme zelo missionário, em 19 de junho de 1888,
veio para o Equador com mais 6 Irmãs para trabalhar na missão, anunciando o Evangelho aos povos
da América Latina.

Assim, fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Já ali tinha
fama de santa entre o povo pobre que as irmãs atendiam cuidando da catequese, da alfabetização e
da saúde. Por causa da revolução liberal e consequente perseguição, Santa Maria Bernarda, com sua
pequena comunidade de irmãs, foi para a Colômbia, para a cidade de Cartagena. Mesmo com
problemas de saúde Santa Maria Bernarda continuou sua missão de evangelizar.

Em 1911, ela envia ao Brasil um grupo de irmãs para fundarem nestas terras mais um centro
missionário.

Santa Maria Bernarda faleceu em 19 de maio de 1924 em Cartagena depois de levar uma vida santa
conforme dizia: “Meu viver é o Evangelho” e “Sou e devo ser missionária”. Em 29 de outubro de 1995
foi declarada Beata após comprovação de seu primeiro milagre e, em 12 de outubro de 2008, foi
canonizada por Sua Santidade o Papa Bento XVI. Assim a sua festa litúrgica é celebrada no dia 19 de
maio.

Santa Maria Bernarda deixou como herança a suas irmãs o carisma de “Viver o Amor Misericordioso
de Deus Uno e Trino, através das Obras de Misericórdia, como missionárias”. Ela deixou mais de 3.000
cartas e escritos sobre espiritualidade.
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história da Bem-Aventurada Maria Bernarda Bütler,  
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da história da Bem-Aventurada Maria Bernarda Bütler, 

quais ensinamentos podemos aplicar em nossa vida missionárias?
Você conhece as obras de misericórdia? Você as têm praticado
com frequência? O que pode fazer para praticá-las ainda mais?

"Transformar a realidade"
A partir do exemplo da Bem-aventurada Maria Bernarda,

escolha uma ou mais obras de misericórdia para realizar na
sua comunidade local. Visite uma comunidade ribeirinha ou

quilombola mais próxima da sua comunidade.

REFLETIR

AGIR
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Bem-aventurada
Bernarda Büttler, 

rogai por nós!
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Santa Inês de
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História

Inês era irmã de Clara, mais nova do que ela, nascida em Assis em 1198. Em princípios de abril de
1212 foi juntar-se à irmã, que quinze dias antes tinha fugido da casa paterna para abraçar o ideal
franciscano e se recolher no mosteiro de Santo Ângelo, nas faldas do Subásio, perto de Assis. Os
parentes, exasperados com semelhantes gestos, que consideravam um segundo atentado contra o
bom nome da família, serviram-se de todos os recursos para tentarem impedi-la de realizar os seus
intentos, sem excluírem mesmo a violência física: Inês chegou a ser brutalmente ferida pelo seu tio
Monaldo, que teve o atrevimento de violar a clausura e a tranquilidade do mosteiro. Porém, nem
mesmo a força bruta conseguiu fazer vergar a jovem. Foi São Francisco quem sugeriu para a nova
consagrada o nome de Inês, porque, pela fortaleza de que dera provas, esta jovem de 15 anos
recordava a valentia da mártir romana Santa Inês.

Em 1212 São Francisco trouxe as duas irmãs para São Damião. Em 1220 Inês foi enviada para
Florença, como abadessa do mosteiro de Monticelli, fundado no ano anterior. Mas muitos outros
mosteiros de Clarissas se orgulham de ter hospedado a santa. Mais tarde regressou a São Damião,
onde foi agraciada com uma aparição do Menino Jesus, por isso se representa por vezes Santa Inês
com o menino Jesus nos braços. Em Assis Inês assistiu à morte da irmã Clara no dia 12 de agosto de
1253.

No coro do pobrezinho convento de São Damião ainda se podem ler os nomes das primeiras
companheiras que seguiram as pegadas de Santa Clara e São Francisco pelo caminho da renúncia
total e absoluta pobreza. São conhecidos nomes de senhoras e jovens de Assis que em São Damião
tiveram o seu primeiro ninho: Hortolana, Inês, Beatriz, Pacífica, Benvinda, Cristiana, Amada,
Iluminada, Consolada… Os três primeiros nomes pertencem a mulheres da família de Santa Clara:
Hortolana era a sua mãe, e Inês e Beatriz eram suas irmãs.

Inês foi a primeira a seguir o exemplo da irmã Clara, quinze dias depois dela, pouco depois veio a
outra irmã, Beatriz, e por fim a mãe Hortolona. Inês, além de ter sido a primeira, também foi a que
mais fielmente seguiu a irmã, vivendo à sua sombra luminosa, sempre delicada e obediente, duma
firmeza de caráter excepcional, quase viril, em especial na observância da pobreza. Como superiora
foi terna e caridosa, mas inflexível e tenaz. Depois do regresso a São Damião, morreu serenamente
três meses depois da irmã Santa Clara, a 16 de novembro de 1253, com 55 anos de idade.

Fonte: “Santos Franciscanos para cada dia”, Ed. Porziuncola.
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história de Santa Inês de Assis, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
Santa Inês de Assis seguiu os passos da irmã, Santa Clara que

através da vida, viveu e anunciou o Evangelho. Quantas vezes nós
pregamos o Evangelho sem usar nossas palavras? Nossas ações
revelam Cristo ou o escode? Qual inspiração temos sido para as

pessoas ao nosso redor, sendo eles amigos ou familiares?

"Transformar a realidade"
A partir da reflexão anterior, realize o gesto concreto: envie uma
mensagem especial ou escreva uma carta para os seus familiares
mais próximos. Se possível, convide um familiar para participar
com você da santa missa ou de uma obra de caridade em sua

comunidade ou fraternidade local. 

REFLETIR

AGIR
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Santa Inês de Assis,
Rogai por nós!
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Bem-aventurada
Ângela Salawa
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História
Filha de um casal de agricultores pobres, mas muito religiosos, Ângela nasceu em uma região árida e
improdutiva situada a uns 18 quilômetros de Cracóvia. Era a mais nova de nove irmãos e, além
disso, nasceu e cresceu mal nutrida, fraca e enfermiça. Quanto a qualidades morais, era um tanto
desobediente e caprichosa. Frequentou na escola da cidade os dois anos de estudo possíveis, e aí
mal aprendeu a ler menos mal, mas mal aprendeu a escrever. 

Aos 16 anos, em busca de melhores condições de trabalho, foi para Cracóvia, onde já residia uma
sua irmã, Tereza, Inscreveu-se na Associação de santa Zita, das empregadas domésticas. De início
levou uma vida pouco exemplar, pois era vaidosa, frívola e pouco piedosa, ao contrário da irmã, que,
toda se esforçava por seguir o caminho do céu; ela também queria chegar lá, mas mais devagar…
Não obstante, continuou mais ou menos assídua às práticas de piedade e fiel no cumprimento dos
deveres religiosos, talvez mais por rotina que por convicção. 

Os conselhos da irmã e a morte prematura da mesma levaram-na a mudar de conduta e a tomar a
vida mais a sério. Foi pondo de parte a frivolidade nas diversões e a vaidade no modo de se
apresentar, conservando apenas aquela dignidade própria de uma filha de Deus. Fez também
progressos na vida de piedade, chegando a ser a orientadora de algumas companheiras. Chegou
mesmo a pensar em entrar num mosteiro. Consultado o confessor a esse respeito, optou por fazer
simplesmente um voto de castidade perpétua. Foi descobrindo pouco a pouco que a sua vocação
era sofrer com Cristo, e embora consciente da sua debilidade, aceitou-a. Deliciava-se em longas
orações diante do SS. Sacramento; lia livros de mística tomando nota de passagens mais
interessantes. Por ordem do confessor, começou escrever um diário, para anotar as suas vivências
místicas, facilita as consultas e abreviar as confissões.

Tendo encontrado por fim condições favoráveis de trabalho, empregada de um casal sem filhos,
com eles viveu oito anos. Por outro lado, foi alvo de vexames incríveis, por exemplo o do ser
esbofeteada em plena igreja por uma mulher, e o de o seu confessor habitual, cansado com intrigas
de pessoas invejosas, e até com calúnias levantadas contra Ângela, se negar sem mais nem mesmo
a atendê-la em confissão, e em público a obrigar a retirar-se da fila do confessionário. Ângela
suportou com paciência estas dolorosas humilhações.

Sentindo-se abandonada, ouviu Jesus a dizer-lhe: “Minha filha, porque te preocupas? Eu não te
abandonei”. Tomou então como diretor espiritual um padre jesuíta, que acompanhou o seu
processo até o fim. E para seguir mais de perto Cristo pobre e crucificado, fez-se terceira
franciscana, cuja regra professa em 1913. Enquanto se encontra em condições de trabalhar, ajuda
os doentes nos hospitais, socorre os pobres e as suas companheiras necessitadas. Resolve então
recolher-se no hospital da Santa Zita, de que tinha sido sócia. Mas como nem aí a deixam em paz a
calúnia e a inveja, resolve ir viver sozinha, num pequeno cubículo alugado. Mas foi aí, no meio dos
sofrimentos, que teve visões de Jesus a confortá-la e corrigi-la. Raramente e com grande dificuldade
pode ir à igreja comungar; muitas vezes fica privada do pão do céu, pois tinha sido acusada por uma
invejosa de se fingir doente, e essa calúnia fizera com que os padres franciscanos se recusassem a
levarem-lhe a comunhão em casa. 

Em 1920 com imensa dificuldade participa de uma peregrinação ao santuário mariano de
Chestochowa; e desde finais desse ano até meados do ano seguinte sofre dores tão atrozes que
quase a levam ao desespero. Mas aceita todos esses “queridos tormentos” para se unir aos
sofrimentos de Cristo. Na última etapa da vida, é alternadamente atormentada por tentações
diabólicas de orgulho e presunção e confortada por Cristo com visões celestiais. Numa dessas visões
passou a experimentar a felicidade do céu, a 12 de março de 1922. 
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história da Bem-Aventurada Ângela Salawa, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
Que momentos da vida da Bem-Aventurada Ângela Salawa podem

ser reconhecidos em sua vida? Qual mensagem a conversão
pessoal de Ângela deixa para a sua jornada?

"Transformar a realidade"
A partir da reflexão anterior, realize o gesto concreto: envie uma

mensagem para cinco mulheres importantes na sua jornada
franciscana. Compartilhe também a história que a inspirou. 

REFLETIR

AGIR
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Bem-aventurada
Ângela Salawa, 

rogai por nós!
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História

Santa Verônica Giuliani, cuja memória é lembrada no dia 9 de julho, foi uma monja clarissa
capuchinha e uma mística que não é da época medieval.

Verônica nasce, pois, em 27 de dezembro de 1660, em Mercatello, no vale de Metauro, filha de
Francisco Giuliani e Benedita Mancini; é a última de sete irmãs, das quais outras três abraçaram a
vida monástica; deram-na o nome de Úrsula. Aos sete anos de idade, perde a sua mãe, e o pai
muda-se para Piacenza como superintendente da alfândega do Ducado de Parma.

Nesta cidade, Úrsula sente crescer em si o desejo de dedicar a vida a Cristo. O chamado se faz
sempre mais presente, tanto que, aos 17 anos, entra na restrita clausura do mosteiro das Clarissas
Capuchinhas da cidade de Castello, onde permanecerá por toda a sua vida. Lá recebe o nome de
Verônica, que significa “verdadeira imagem”, e, de fato, ela se torna uma verdadeira imagem de
Cristo Crucificado.

Um ano depois, emite a solene profissão religiosa: inicia um caminho de configuração a Cristo, por
meio de muitas penitências, grandes sofrimentos e algumas experiências místicas ligadas à Paixão
de Jesus: a coroação de espinhos, o casamento místico, a ferida no coração e os estigmas. 

Em 1716, aos 56 anos, torna-se abadessa do mosteiro e será confirmada no cargo até a sua morte,
em 1727, depois de uma dolorosíssima agonia de 33 dias que culminou numa profunda alegria,
tanto que suas últimas palavras foram: “Encontrei o Amor, o Amor deixou-Se contemplar!”
(Summarium Beatificationis, 115-120). No dia 9 de julho, deixa a morada terrena para encontrar-se
com Deus. Tinha 67 anos, 50 deles vividos no mosteiro da cidade de Castello. É proclamada Santa
em 26 de maio de 1839 pelo Papa Gregório XVI.

Verônica Giuliani escreveu muito: cartas, relações autobiográficas, poesias. A fonte principal para
reconstruir o seu pensamento é, no entanto, o seu Diário, iniciado em 1693: são 22 mil páginas
manuscritas, que abrangem 34 anos de vida em clausura. A escritura flui espontânea e contínua,
não existem riscos ou correções, nenhum sinal de interrupção ou distribuição do material em
capítulos ou partes de acordo com um padrão predeterminado. Verônica não desejava compor uma
obra literária; na verdade, foi obrigada a colocar por escrito suas experiências pelo Padre Jerônimo
Bastos, religioso das Filipinas, de acordo com o Bispo diocesano Antonio Eustachi. Santa Verônica
possui uma espiritualidade marcadamente cristológico-esponsal: é a experiência de ser amada por
Cristo, Esposo fiel e sincero, e de desejar corresponder com um amor sempre mais envolvido e
apaixonado. Nela, tudo é interpretado através da chave do amor, e essa lhe dá uma profunda
serenidade. Cada coisa é vivida em união com Cristo, por amor seu, e com a alegria de poder
demonstrar a Ele todo o amor do qual é capaz uma criatura.

O Cristo ao qual Verônica está profundamente unida é aquele sofredor, da paixão, morte e
ressurreição; é Jesus no ato da oferta ao Pai para salvar-nos. Dessa experiência, deriva também o
amor intenso e sofredor pela Igreja, na dupla forma da oração e da oferta. A Santa vive nesta ótica:
ora, sofre, busca a “pobreza santa”, como expropriação, perda de si (cfr. ibid., III, 523), propriamente
para ser como Cristo, que doou tudo de si mesmo.
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VER
"O estudo da situação/história"

Leia e releia a história de Santa Verônica Giuliani, 
marque ou anote os fatos que mais lhe chamam atenção.

"Formar a consciência crítica; refletir"
A partir da história de Santa Verônica Giuliani, quais

ensinamentos podemos aplicar em nossa vida? "Qual porção de
amor eu tenho dado a Cristo todos os dias?"

"Transformar a realidade"
A exemplo de Santa Verônica e da reflexão realizada após a leitura

do texto, escreva uma carta para Deus. Faça desta carta como
uma oração e guarde para si. Se assim desejar, pode-se repetir o

ato outras vezes. Se for possível, procure fazer uma doação
financeira ou material a alguma instituição de caridade da sua

cidade. 

REFLETIR

AGIR
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Santa Verônica Giuliani,
rogai por nós!
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Nossa Senhora dos
Anjos da Porciúncula

#FranciscanasNaHistória
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A pouca distância da cidade de Assis, Itália, em uma espaçosa planície está situada a Igreja de Nossa
Senhora dos Anjos. A primeira ermida foi construída no ano de 352, por quatro peregrinos vindos de
Jerusalém, que veneravam ali uma relíquia do túmulo da Santíssima Virgem, dedicada a Maria, assunta
ao céu pelos anjos, e daí derivou o título: Santa Maria dos Anjos.

A Porciúncula conserva todo o frescor da primitiva austeridade franciscana. As pedras recordam as
mãos frágeis do restaurador Francisco de Assis. Milhões e milhões de pessoas se prostraram aqui para
encontrar a paz e o perdão na grande indulgência da Porciúncula. Os peregrinos que chegam à porta
da grande Basílica de Santa Maria dos Anjos, se sentem atraídos pela pequena igreja, que está bem no
coração do santuário.
Foi naquela capela que Francisco recebeu a célebre indulgência do “Dia do Perdão”, celebrado
anualmente a 2 de agosto. A festa do Perdão é ainda hoje uma da mais importantes da Ordem
Franciscana. Esta indulgência foi estendida à toda Igreja Católica pelo Papa Pio XII.

O Seráfico Pai Francisco, por singular devoção à Santíssima Virgem, consagrou especial afeição à
capela de Nossa Senhora dos Anjos ou da Porciúncula. Aí deu início à Ordem dos Frades Menores e
preparou a fundação das Clarissas: e aí completou felizmente o curso de seus dias sobre a terra. 

Ó Nossa Senhora dos Anjos,
na pequena Igreja da Porciúncula,
São Francisco recebeu as vossas bençãos
generosas juntamente com sua Ordem.
Ele depositara na vossa presença materna uma grande confiança e devoção,
sendo atendido em seus pedidos.
Continuai a dispensar os vossos favores sobre nós e sobre nossas necessidades particulares.
Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da penitência dos pecados,
a correção de nossas más inclinações e fortalecimento nos momentos de fraqueza.
Quantos recusam a salvação e preferem caminhar nas trevas do erro!
Tudo é possível para aquele que crer, para aquele que se arrepender!
Vós, ó Mãe, manifestastes a São Francisco o grande desejo de reconciliar os pecadores com Jesus,
que se entregou em uma cruz para nos salvar.
Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte.
Por isso, com todos os anjos do céu, vos saudamos: Ave Maria...

História
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  Certa madrugada insone, retomei meu trabalho costumeiro ao computador. De repente, pretendi
ter ouvido, não sei se do mundo celestial ou se de minha mente em estado alterado, uma voz, em
forma de sussuro, que me dizia: “Filho, vou te revelar uma verdade que estava sempre lá, no meu
evangelista Lucas, mas que os olhos dos homens, cegados por séculos de patriaracalismo não
podiam enxergar”.
  “Trata-se da relação íntima e inefável entre Maria e o Espírito Santo”. E a voz continuava sussurando:
“aquele que é terceiro, na ordem da Trindade, o Espírito Santo, é o primeiro na ordem da criação. Ele
chegou antes ao mundo; só depois veio o Filho de Deus. Foi o Espírito Santo, aquele mesmo que
pairava sobre o caos primitivo e que de lá tirou todas as ordens da criação. Pois desse Espírito
Criador, se diz pelo meu evangelista Lucas:’ virá sobre ti, Maria, e armará sua tenda sobre ti; por isso,
o Santo gerado será chamado Filho de Deus”. “Armar a tenda”, como sabes, significa morar
definitivamente. Se Maria, perplexa, não tivesse dito o seu “sim”, faça-se segundo a tua palavra, o
Filho não ter-se-ia encarnado e o Espírito não ter-se-ia feminilizado”.
    “Vede, filho, o que lhe estou dizendo: o Espírito veio morar definitivamente nesta mulher, Maria.
Identificou-se com ela, se uniu a ela de forma tão radical e misterirosa que dela começou a se
plasmar a santa humanidade de Jesus. O Espírito de vida produziu a vida nova, o homem novo, Jesus.
Para ti e para todos os fiéis é claro que o masculino através do homem Jesus de Nazaré foi divinizado.
Agora, vá lá no evangelho de São Lucas e constatarás que tambem o feminino, através de Maria de
Nazaré, foi divinizado pelo Espírito Santo. Ele armou sua tenda, quer dizer, veio morar para sempre
nela. Repare que meu evangelista João diz o mesmo do Filho: ‘Ele armou sua tenda em Jesus”.
     “Não é o Espírito”, sussura a mesma voz, “que toma o profeta para alguma missão específica e
cumprida, termina sua presença nele. Com Maria é diferente. Ele vem, fica e não a deixa mais. Ela é
elevada à altura do Divino Espírito Santo. Daí que logicamente, ‘o Santo gerado será chamado Filho de
Deus’. Somente quem foi elevado à altura de Deus pode gerar um Filho de Deus. É o caso de Maria.
Não sem razão, é a “bendita entre as mulheres”.
“Filho, eis uma verdade que deves anunciar: por Maria Deus mostrou que além de ser Deus-Pai é
também Deus-Mãe com as características do feminino: o amor, a ternura, o cuidado, a compaixão e a
misericórdia. Estas virtudes estão também nos homens, mas elas encontram uma expressão mais
visível nas mulheres”.
      “Filho: ao dizeres Deus-mãe descobrirás a porção feminina de Deus com todas as virtudes do
feminino. Não deves esquecer nunca que as mulheres jamais traíram Jesus. Foram-lhe fiéis até ao pé
da cruz. Enquanto os homens, os discípulos, fugiram, Judas o traiu e Pedro o negou, elas mostraram
um amor fiel até o extremo. Elas, antes dos apóstolos, foram as primeiras a testemunharem a
ressurreição de Jesus, o fato maior da história da salvação”.

“O feminino de Deus não se esgota em sua maternidade, mas se revela no que há de intimidade, de
amorosidade, de gentileza e de sensibilidade, perceptíveis no feminino”.

 
    “Não permita que ninguém, por nenhuma razão, discrimine uma mulher por ser mulher. Aduza
todas as razões para respeitá-la e amá-la, pois ela revela algo de Deus que somente ela pode fazer,
sendo junto com o homem, a minha imagem e semelhança. Reforce suas lutas, recolha as
contribuições que traz para toda a sociedade, para as Igrejas e para um equilíbrio entre homens e
mulheres. Elas são um sacramento do Deus-Mãe para todos, um caminho que os leva à ternura de
Deus. Oxalá as mulheres assumam sua porção divina, presente numa companheira delas, em Maria
de Nazaré. Mas o dia virá em que cairão as escamas que encobrem seus olhos. E então, homens e
mulheres, nos sentiremos também divinizados pelo Filho e pelo Espírito Santo”.
   Ao voltar a mim, senti na clareza de minha mente, o quanto de verdade me tinha sido comunicado.
E comovido, enchi-me de louvores e de ações de graça.

Leonardo Boff

A porção feminina de Deus
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