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Fundadora da Comunidade Católica Presença

A Beleza e a Missão da Mulher
Neste texto, quero resgatar o que há de mais 
belo na mulher, focando também na sua missão 
de acordo com toda a riqueza que existe no “ser 
mulher”, a criatura que traz a beleza, a ternura e 
o mistério de Deus.

Dentro da missão da mulher está o “ser uma 
mulher virtuosa”, sem deixar de perceber que 
ao criá-la, Deus coloca pontos que julgamos 
serem os princípios dela como: auxílio e 
maternidade.

Na criação da mulher está escrito sobre o 
princípio do auxílio: “O Senhor disse, não é 
bom que o homem esteja só, vou dar-lhe 
uma auxiliar que lhe seja oportuna”. (Gn 
2,18). Junto a esse princípio está o princípio 
da maternidade. 

O princípio do auxílio e da maternidade está 
inscrito em todas as mulheres. O que quer dizer 
isso: a mulher deve auxiliar o ser humano a 
acolher e a cuidar da vida, assim como uma 
mãe faz ao acolher um bebê e ao orientá-lo a 
desenvolver-se.  A mulher é chamada a 
ajudar as pessoas a nascerem para vida e a 
criar o aconchego de um ventre materno.
 
É interessante perceber que faz parte do 
princípio do auxílio: Acolher, valorizar, criar 
aconchegar, ajudar as pessoas a crescerem e a 
se desenvolverem. Quando refletimos essa 
riqueza de significados, compreendemos que 
essas ações fazem parte também de sua 
missão como mulher.

Resumidamente, entendemos que a missão da 
mulher é acolher e valorizar a vida. Quem é a 
verdadeira vida? Jesus é a verdadeira vida, 
pois é Ele que nos revela o Pai. Ele nos mostra 
também nossa dignidade de filhos. Por isso, a 
missão da mulher também é: levar as 
pessoas para Jesus, porque Nele está a 
vida. 

Se as pessoas, na família, na convivência, 
perceberem que a mulher está todos os dias 
escolhendo a vida que está em Jesus; elas vão 
acolher e valorizar a vida de maneira mais 
ampla e clara por este exemplo das mulheres 
de fé. 

Dentro dessa beleza e missão da mulher, 
sentimos o amor de Deus se manifestar na 
vida feminina. Esse amor de Deus é o que 
nos  confe re  d ign idade  em nossa 
identidade feminina. Quantas pessoas se 
autodestroem, porque elas se sentem 
rejeitadas, se colocam para baixo, destroem 
os outros, porque não tem a referência maior 
que é o amor de Deus.

Ser mulher é dom e vocação, porque na 
mulher está a beleza, a ternura e o mistério de 
Deus. Seguindo o que nos ensina Genesis 2, 
podemos perceber que a mulher foi a obra final 
de Deus. O pico de sua criação. Sua 
personalidade expressa à compaixão quando 
sua voz se volta ao criador em tom de louvor. 
Ali percebemos um som libertador para as 
aflições da família, do estado de vida, da 
vocação, da profissão. Quando a mulher 
percebe isso, na vocação ao matrimônio, ela 
cumpre a missão de ser “socorro de Deus” na 
vida de seu esposo, na sua família, no seu 
matrimônio “ajuda adequada”, por ser na sua 
feminilidade a complementariedade a seu 
esposo. 

Veja só que maravilha na vida e na criação da 
mulher. Deus expressa um dom sublime: a 
maternidade. Com a maternidade física ou 
espiritual, ela pode contribuir acolhendo, 
auxiliando, formando, educando homens e 
mulheres novos. Na vida e vocação da mulher, 
formamos a igreja no lar, a igreja doméstica. 
Trazemos a fé viva para família. Nela, a beleza 
da criação se manifesta no olhar, na ternura, 
nos gestos, na voz e até nas correções. 

Desejo  a  todas  as  mulheres ,  que 
acompanharam esta leitura, que tomem 
posse do que são: beleza, ternura, mistério 
de Deus. Mistério que gera vida, mistério 
que expressa a ternura divina, mistério que 
reflete a pedagogia do amor.
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Este mês de Maio é todo dedicado a Nossa 
Senhora, e no dia 31 de Maio celebramos dia de 
Nossa Senhora da Visitação, e o nosso diretor 
espiritual Padre Luís Fernando, falou um pouco 
sobre a Virgem Maria (Lc 1, 26 ao 56). Nesta citação 
podemos observar três posicionamento de Maria: 
• Maria a Mulher do Sim
• Maria a Mulher da Caminhada
• Maria a Mulher do Louvor

Maria a Mulher do Sim. 
Deus olhou para Maria na sua juventude e quis fazer 
história, com Ela. Maria acolhe a mensagem de 
Deus que começa com o “Alegra-te” . Por que o anjo 
inicia a saudação com está expressão de alegra-te? 
Pois como seria possível Maria ser alegra uma vez 
que sua família era extremamente pobre, não havia 
motivos de alegria diante de tanta pobreza. Ainda 
tinha o acréscimo de perseguição por parte do 
governo pois aquilo que produziam 75% era 
entregue aos líderes. Com está situação estes 
líderes não despertavam o povo a confiar em Deus. 
Com seu contexto de vida de extrema pobreza o 
Anjo anuncia alegria, paralelo em tempos atuais 
Papa Francisco em seus documentos tem 
anunciado a nós: a alegria. E também este contexto 
é de pobreza, pois como falar de alegria se 14 
milhões da população está desempregada, quando 
60 mil jovens morrem de suicídio. Como nós 
consagrados podemos anunciar alegria neste 
tempo, no contexto de nossas vocações e em meios 
aos momentos de solidão que presenciamos 
mesmo vivendo em comunidade? Como falar em 
um tempo que religião se tornou fardo pesado. Com 
todas estás características o nosso coração talvez 
esteja preocupado como o de Maria.
Deus não nos dará respostas prontas, foi a 
resposta do anjo que dá segurança a Maria “Não 
tenhais medo”. Este anúncio arranca-lhe da 
angústia mas o Anjo não lhe dá uma resposta 
pronta. 
A frase citada pelo anjo tem ecoando-se por toda 
história da Igreja. Em seu discurso de abertura de 
seu pontificado João Paulo II disse “Não tenham 
medo de acolher Cristo, de aceitar seu poder, 
somente Cristo sabe o que está no coração do 
homem.”
Também Bento XVI em seu discurso inaugural disse 
“Não tenham medo de Cristo. Ele não tira nada. Abri 
de par em par as portas à Cristo”
Conforme se abre Maria entra em movimento, ou 
seja, em caminhada e se abre a cultura do louvor. 

Maria a Mulher da Caminhada
Maria em nenhum momento se fechou em si, foi ao 
encontro da realidade dos necessitados, pessoas 
que não tinham nada de atraente. Maria parte ao 
encontro de Isabel é o encontro da juventude com a

debilidade. 

O alegra-te e não tenhais medo são presentes em 
nossa juventude, mas em dado momento todos 
passamos por momentos de debilidade. 
E podemos ainda nos questionar, quantas 
debilidade nós tocamos? as vezes Deus permite 
com que toquemos na debilidade da Igreja outras 
vezes do nosso apostolado, sempre acontecem 
situações de debilidade. 
Outra pergunta que podemos realizar é, estamos 
abertos a cultura do encontro? Em todas as 
debilidades? Ou para nós ainda é mais cômodo 
estar em nossas acomodações de nossas casas?

Sair de si é se comprometer, tocar a dor do 
outro. Ir de encontro a debilidade do outro. Que 
Nossa Senhora desperte em nós a cultura do 
encontro para sairmos destas realidades. 

Maria a Mulher do Louvor

O encontro gera louvor e fecha as murmurações. 
Precisamos agradecer mais e murmurar menos. 
Para este tema é importante uma reflexão? 
Estamos cantando nosso magnificat a Deus?

Portanto podemos conciliar estas pontuações com 
o discurso do Papa Francisco na Jornada Mundial 
da Juventude de 2019 que pode refletir em nós.

 “Queridos jovens não viemos ao mundo para 
vegetar, viemos para deixar uma marca. Jesus 
é o Senhor dos riscos. É preciso boa dose de 
coragem. Trocar sofá por par de calçados para 
caminhar e encontrar Jesus. Hoje Jesus 
convida, chama e deixa a marca em sua vida!’’



Maria como Modelo de �lha

Missionária da Comunidade Católica Presença

 Ave Maria, filha de Deus Pai!  Ave Maria, mãe 
de Deus Filho! Ave Maria, esposa de Deus espírito 
Santo... mais do que Tu, só Deus! (Caminho 496)

  Somos convidados neste mês de maio a 
olhar para aquela que Deus olhou, amor e elegeu 
por primeiro. 

 "A obra-prima do criador, o reflexo evidente 
de Deus, o milagre de natureza e de graça, A beleza 
inenarrável, a esplêndida Aurora, a coroa dos 
Santos, o Santuário das místicas alturas, a ministra 
do triunfo. A toda Santa. É aquela a quem é dado o 
prodígio único de ser Imaculada, perfeitíssima, 
puríssima." (S.Paulo VI) .Maria foi, é, e será a 
mulher mais conhecida e amada de toda a 
humanidade.

 Maria é a encarnação da vontade de Deus 
para humanidade e se torna, portanto, a presença 
iluminada dessa vontade para o mundo. Um modelo 
a ser seguido.

 Maria filha.

 É filha de um casal Santa Ana e São 
Joaquim, ambos estéreis e apesar de terem de 
enfrentar essa dificuldade, viviam uma vida de fé e 
temor a Deus. A chegada de Maria ao ventre de Ana, 
já de idade avançada, trouxe a abundância que é 
própria da fecundidade, pois Maria desde o ventre é 
preservada por Deus.

 A Virgem nunca se esquece de que é filha 
predileta de Deus Pai, é filha porque recebe de Deus 
o Dom do seu amor que se manifesta na comunhão 
vital, pessoal e íntima que Ela alimenta e vive com 
seu Deus.

 Maria nunca se esquece de que é filha e por 
isso escreve uma história de amor com seu Pai, de 
proximidade, de intimidade, que tem o seu ápice 
com o seu sim, porque conhece, ama e confia 
cegamente neste Pai, selando a Sua própria vida 
com a participação nesse mistério de amor. 
Expandindo a sua relação com Pai ao ponto de se 
tornar comunhão histórico-salvífica, mediante a 
qual Deus a torna participante da história da 
salvação de todo seu povo e por graça da infinita 
liberalidade do Pai, de toda a humanidade. Maria é 
um modelo de filha, que possamos olhar para a 
Virgem Santíssima, deixando que as palavras de 
Deus no próprio evangélico ecoem em nossos 
ouvidos, mentes e corações e nos devolvam a 
filiação que nunca deveríamos perder. " Tu és o meu 
filho, eu hoje te gerei!"(Lc.3,22).

 É pelo batismo que recebemos novamente 
a graça de sermos filhos(as), é a memória desse 
Pai amoroso que alimenta a nossa vontade para 
agirmos como tal, ser filho de Deus é ser íntimo 
Dele.  Somente a partir da plenificação dessa 
intimidade é que em todas as circunstâncias 
conseguiremos corresponder a sua Santíssima 
vontade. 

 Jesus disse:" Quem me vê, vê o Pai " para 
dizer da comunhão perfeita entre Pai e Filho, que 
havia entre eles.
 
 Maria vem da linhagem das mulheres do 
êxodo, que tementes a Deus, poupam a vida de 
tantos meninos hebreus, vem da linhagem da filha 
do faraó que arriscou sua nobreza terrena para 
salvar o menino tirado das águas, estas mulheres 
mostram que não querem a vida só para elas, mas 
tem a consciência de que foram criadas para 
viverem como filhas e filhos do Criador que é Pai 
de todos, porque a vida é um direito que pertence a 
Deus criador, que tirou tudo do nada!
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Com grande alegria no coração e um olhar na 
Palavra de Deus posso dizer com  certeza que 
existe e existiram muitas mulheres virtuosas.

Podemos começar com Maria, a Mãe de Jesus. 

Mas o que é Virtude?

É uma disposição firme e constante para a 
prática do Bem, é uma Força Moral. É um hábito 
adquirido pela repetição. 

Mas falando das virtudes de Maria, a maior 
delas é a Virtude da Humildade, que nos dá o 
sentimento de nossa fraqueza, submissão, 
aceitação de um estado de dependência, se 
fazer pequeno por amor.  No CIC, 724 – “Em 
Maria o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai 
tornado Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente 
da teofania definitiva: repleta do Espírito Santo, 
ela mostra o Verbo na humildade da sua carne, 
e é aos pobres e às primícias das nações que 
ela O dá a conhecer. É na humildade de Maria 
que finalmente começa a Comunhão de Cristo 
aos homens. Na humildade de Maria, ela é a 
Mãe do Cristo total”.

No antigo testamento, temos Sara, um exemplo 
de boa esposa, que segue seu esposo Abraão, 
que lhe obedece e o honra. 

Débora – comum dona de casa, mas foi 
escolhida para ser juíza. Única mulher das 
Sagradas Escrituras a ocupar um cargo político 
com excelência. Ela se definia como a “Mãe de 
Israel” e fazia de tudo para o bem da nação 
(Juízes 4, 14-16). Ela era mãe de família, 
profeta, temente a Deus, e líder militar. Foi 
libertadora do povo hebreu em tempo de 
guerra.

Santa Catarina de Sena – mulher virtuosa do 
século XIV, mulher fiel aos propósitos de Deus, 
firme e corajosa.
Ester – foi a rainha mais importante de Israel, 
mulher de oração que defendeu o seu povo da 
morte.

Temos muitas mulheres cheias de virtudes. 
Deus infunde em nossas almas as virtudes 
teologais – Fé, Esperança e Caridade. Elas se 
referem diretamente a Deus. Essas graças 
santificantes nos dão condições para cada dia 
sermos mulheres cheias de virtudes, para 
com, a fé renovada, levar a Esperança a quem 
precisa. Com o coração cheio de Caridade 
encher seus lares de amor para com os outros, 
a quem Deus os confiou. 

Diante das nossas fragilidades, neste tempo 
de grandes desafios, podemos pedir às 
Santas Mulheres Virtuosas para sermos fiéis 
as promessas de Cristo Jesus. 

Que Santa Mônica, outra mulher virtuosa, nos 
ensine a orar pela conversão de nossos filhos, 
ela que foi constante na oração pela 
conversão de seu filho, hoje, Santo Agostinho, 
por mais de trinta anos.

Que Santa Catarina de Sena, nos ensine a 
direcionar os filhos de Deus ao caminho de 
Santidade.

Que a exemplo das Santas Mulheres 
possamos ser mais, a cada dia, mulheres 
cheias de virtudes.

Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós!



Presença Kids HORA DA HISTÓRIA

Caça Palavras

Prontidão
Pureza

Silêncio

Maternidade
Obediente
Paciência

Amor
Feminilidade

Fortaleza

Vamos brincar de Caça Palavras? Nele contém palavras relacionadas as VIRTUDES DE MARIA
Preparados! Vamos lá!
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História de Nossa Senhora de Fátima

Nossa história começou no meio de uma guerra! Isso mesmo! No meio de uma grande 
Guerra, a primeira guerra mundial, o ano era 1917, e a Europa estava tomada por muita 
tristeza e sofrimento. Mas não vamos falar de guerra agora.

Vamos para Fátima em Portugal conhecer os três Pastorinhos, bem simpáticos Lúcia, 
Francisco e Jacinta.

No dia Treze de Maio na Cova da Iria, tiveram a graça de receber a visita da Virgem Maria. 
Com o Rosário nas mãos a Virgem Maria, muito linda e cheia de luz pediu que eles rezassem 
o terço todos os dias para que o mundo ficasse em paz e a guerra acabasse. Ela também 
disse aos pastorinhos que voltaria durante 6 meses todo dia 13, naquele mesmo horário.
a segunda aparição, Nossa Senhora disse que Francisco e Jacinta estariam ao lado dela 
mais cedo, mas que ela Lúcia, seria a responsável por dar testemunho das aparições.

Uma imensa multidão acompanhou as crianças na sua última aparição quando no meio das 
nuvens após um clarão, bem forte,  Nossa Senhora se revela a Nossa Senhora do Rosário, e 
pede que eles construam naquele local uma capela.

Nossa senhora vem nos lembrar que Deus existe e nos ama, ela nos ensina a ter fé e rezar 
sempre o Rosário, ela que é a Mãe de todos nós! Vamos pedir sua intercessão para proteger 
as nossas mamães e dar muita saúde e paciência para cuidar de nós! Também vamos juntos 
fazer uma prece pedindo a Ela o FIM DA PANDEMIA!  

Nossa Senhora de Fátima rogai por nós 
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HORA DA PINTURA
Nossa Senhora de Fátima
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Fonte: https://blog.cancaonova.com/paisecatequistas/2020/02/20/francisco-e-jacinta-marto-rogai-por-nos/ 
Data de acesso: 10/05/2021
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Adquira o Combo Jubilar! 

 Este combo traz o tema do Jubileu de Prata, 
da Comunidade Católica Presença ‘‘O Amor me 

explicou tudo’’ São João Paulo II. 
Para mais informações ligue:

(19) 99859-1051.
Adquira já a sua!

03

 Torne-se sócio e ajude a levar a Presença de Deus por toda parte. Através da sua contribuição, 
que pode ser feita por boleto bancário, cartão débito/crédito ou depósito bancário. 

Para realizar o seu cadastro entre em contato pelo telefone (19) 99649-2369 ou pelo site 
www.comunidadepresenca.com.br 

Faça o seu cadastro!!

‘‘Aquele que ajuda uma obra de evangelização tem 
méritos de evangelizador”. São Paulo VI

‘‘

Construção Casa Masculina

Ajude esta obra!

Entre em contato!
Telefones: (19) 3680-0095 ou 99637-9239
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"O Amor me explicou tudo."

94 Folhas

Formato: 20,0cm x 27,5 cm

São João Paulo II

amoro

explicou 
tudo

explicou 
tudo

explicou 
tudo
ME !!!,,,,,,

,,,,,,

São João Paulo II

amor
o

explicou tudoexplicou tudoexplicou tudoME!!!,,,,,,

,,,,,,

1 Caderno
1 Camisa

Para conhecer
mais produtos

entre em contato!

Ligue:
(19) 99859-1051.

Vesti
Presença



Comunidade Católica Presença
Sítio Cidade Nova - Zona Rural
Cidade São José do Rio Pardo - SP
Telefones: (19) 3680-0095 ou 99637-9239
facebook.com/comunidadepresenca
Site: www.comunidadepresenca.com.br
Espaço Presença 
Telefone: (19) 3608-1113 ou 99638-6250
Endereço: João Paulino de Carvalho 233 – João de Souza
CEP.: 13.720-000 – São José do Rio Pardo, SP

Colabore com esta

25 anos levando a

756 – Sicoob Agrocredi
Agência: 3125

Conta: 1.131.648-9
Comunidade Católica Presença

CNPJ: 31.602.158/0001-65

Presença de Deus

Obra de Evangelização

@comunidadecatolicapresenca@comunidadepresenca	 Comunidade	Católica	Presença

Galeria de Fotos
Dia 29 de Abril (Jubileu de Prata)

Dia 30 de Abril (Ordenação Diaconal)
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