
 

SALVE O DIA DA MULHER! 

Antigamente, as mulheres não votavam... 

Antigamente, as mulheres trabalhavam 14, 15 
horas por dia... 

Antigamente, a mulher casada só podia trabalhar 
fora se o marido permitisse... 

Hoje não é assim! Mas as coisas não mudaram 
por um passe de mágica. Para que essas 
mudanças acontecessem, muitas mulheres se 
uniram para reivindicar seus direitos. Muitas 
morreram por causa disso... 

Houve muitas conquistas. Mas a desigualdade 
ainda existe, persiste. 

Muitas mulheres ainda sofrem violência por parte 
de seus maridos ou companheiros. Muitas sofrem 
assédio nas ruas, são desrespeitadas, 
estupradas... 

Hoje, homens e mulheres trabalham fora, mas 
quando voltam pra casa, a mulher continua 
trabalhando, lavando prato, cozinhando, varrendo, 
cuidando dos filhos...E os homens? Estão 
dividindo as tarefas domésticas? 

As mulheres ainda ganham salários menores que 
os dos homens. Ainda há poucas mulheres na 
política e ocupando cargos de chefia. 

É... ainda há muito o que ser conquistado, para 
que possamos ter um mundo onde homens e 
mulheres sejam igualmente respeitados e 
valorizados. E isso só será possível com união e 
mudança de mentalidade. 

 

 

Toda mulher merece ser valorizada e 
respeitada do jeito que ela é, 

independentemente da sua cor, raça, religião, 
modo de vestir, viver e pensar. 

 

 

 

Nos planos de Deus para salvar a humanidade, 
existiu uma mulher: Maria!  

 



 

EVANGELHO 

A MULHER ADÚLTERA 

3 E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher 
apanhada em adultério; 4 E, pondo-a no meio, 
disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no 
próprio ato, adulterando. 5 E na lei nos mandou 
Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois que 
dizes? 6 Isto diziam eles, tentando-o, para que 
tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-
se, escrevia com o dedo na terra. 7 E, como 
insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-
lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado seja 
o primeiro que atire pedra contra ela. 8 E, tornando a 
inclinar-se, escrevia na terra. 9 Quando ouviram isto, 
saíram um a um, a começar pelos mais velhos até 
aos últimos; ficou só Jesus e a mulher que estava 
no meio. 10 E, endireitando-se Jesus, e não vendo 
ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, 
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te 
condenou? 11 E ela disse: Ninguém, Senhor. E 
disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno: vai, e 
não peques mais. (João 8, 3-11) 

 
O EVANGELHO E AS MULHERES 
Você sabe o que significa “EVANGELHO”? O 
evangelho significa “boa notícia” ou “boa nova”. E 
qual é a boa notícia? Nele encontramos a vida de 
Jesus, desde o seu nascimento até o dia em que ele 
subiu aos Céus, e suas Palavras de Vida Eterna. 
O evangelho é encontrado em 04 livros: MATEUS, 
MARCOS, LUCAS e JOÃO. 

Dizemos que eles são os 04 evangelhos e cada 
uma dessas pessoas que os escreveram, 
chamamos de evangelistas. 
 E lá nós podemos encontrar outras histórias sobre 
mulheres, como a dessa mulher flagrada em 
adultério, da qual não sabemos seu nome. No 
Evangelho podemos observar que Jesus se 
preocupava com as mulheres, não queria que elas 
continuassem sendo pessoas a quem ninguém dava 
importância.  
Observe que os escribas e fariseus (homens 
estudados), levaram a Jesus a “mulher adultera”, 
que iria ser apedrejada. Mas, e o homem que estava 
com essa mulher, o “homem adúltero”? Por que não 
o trouxeram? Já naquela época o tratamento não 
era igual entre homens e mulheres. Jesus, porém, 
fez todos olharem para si, quando disse “aquele que 
dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que 
atire a pedra contra ela.” E ninguém teve coragem 
de apedrejá-la.  
Jesus fez os homens enxergarem que eles não 
eram melhores nem diferentes daquela mulher. 
Todos eram pecadores! 
Jesus não quer condenação, ele quer conversão. 
Mudança de vida. Ele veio para que todos tenham 
vida em abundância. E esse é apelo que todo dia 
ele nos faz, quando caímos e somos jogados diante 
dos seus pés: “Vá e não peques mais.” 

 

 
 

 
Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um 
famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As 
únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? - perguntou o turista. E o 
sábio, bem depressa, perguntou também: E onde estão os seus...? Os meus?! - surpreendeu-se o turista - mas eu 
estou aqui só de passagem! Eu também... - concluiu o sábio. 
"A vida na Terra é somente uma passagem... No entanto, alguns vivem como se fossem ficar 
aqui eternamente, e se esquecem de ser feliz e de viver de maneira simples." 

PASTORAL CARCERÁRIA - PCr   -Estive preso e foste me visitar (Conforme Mateus 25, 35) 


