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Caríssimas amigas e caríssimos amigos!
O mês de março vem carregado de significado para nós, mulheres: no dia 2, celebramos o Dia Mundial de Oração (DMO) com as
mulheres da Malásia e, no dia 8, com todas as mulheres do mundo, o
Dia Internacional da Mulher. Essas datas, nós, mulheres, não podemos deixar passar, pois nos colocam no cordão da dança das mulheres que, desde o Êxodo, ousam desobedecer às leis da morte, transgridem o status quo, empenham sua vida na luta contra a discriminação,
intolerância e clamam por vida, vida em plenitude.
Quero celebrar com você, caminhando no Livro dos Atos dos
Apóstolos em busca das apóstolas: encontrá-las, tirá-las do silêncio e,
assim, escutarmos sua voz e partilhar sua experiência.

Como este subsídio está organizado?
1. No início, encontrarão uma transcrição do DVD – CEBI dos
passos a serem percorridos numa Leitura Bíblica segundo as
relações de gênero. É bom fazer uma leitura aprofundada,
primeiro pessoalmente e, em seguida, com o grupo com
quem vai ser trabalhado este subsídio.
2. A primeira parte é uma apresentação tradicional do Livro
dos Atos dos Apóstolos, que tem três finalidades:
a) dar-nos uma visão geral do livro;
b) poder situar as mulheres no próprio livro;
c) sentir como as leituras tradicionais silenciam as mulheres.
3. A segunda parte é nomear todas as mulheres que marcam a
caminhada das primeiras comunidades.
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4. Por fim, na terceira parte, seguirá a apresentação de algumas
mulheres.

Como usar este subsídio?
1. O subsídio pode ser usado para um estudo pessoal ou em
grupo.
2. No final de cada reflexão, há algumas provocações. Outras
poderão ser acrescentadas conforme a sua realidade.
3. É bom tentar sempre percorrer os passos:
Experiência – Suspeita – Desconstrução – Reconstrução
Miriam puxou o cordão..., diz uma música, convidando-nos a
entrar neste cordão que perpassa toda a história. O mesmo canto nos
retrata assim no seu refrão:
Eh, eh, eh, mulher, mulher!
Mulher que acaricia,
mulher que amassa o pão,
mulher na liderança
e na revolução,
mulher que traz no ventre nossa libertação!
Com sororidade
Tea Frigerio
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