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O QUE É?

Companheiras

(os),

partindo

da

necessidade

de

aprofundar

o

conteúdo de nossa Pastoral, elaboramos estas pistas de estudos
para que sejam desenvolvidas nos grupos. A idéia e as sugestões
para elaborar es te material foram dadas pelas coordenações.
Tem como objetivo: ajudar nas pesquisas, atualizar a imagem de
Maria

e

mostrar

a

importância

da

mulher

na

história

da

salvação.

Pode ser feito dentro do método VER, JULGAR, AGIR,AVALIAR e
CELEBRAR. Procure o padre, a freira, os animadores adultos,
para esclarecer as dúvidas.

Procure envolver a comunidade durante o estudo.

Todos

os

conclusões

grupos
dos

estão

estudos

convidados

a

no

de

dia

26

participar
maio

no

trazendo
CIC

as

(Colégio

Imaculada Conceição, na Av.Deodoro) onde realizaremos um grande
congresso sobre Nossa Senhora.

Os grupos que não puderem participar procurem organizar uma
grande assembléia na comunidade, convidando os outros jovens e
os adultos, onde poderão apresentar os resultados dos trabalhos
em forma de teatro, cartazes, faixas e outras coisas.
BOM TRABALHO PARA TODOS
NOSSA SENHORA MÃE DOS JOVENS
ROGAI POR NOS
MARIA MÃE DE DEUS

Maria no NT significa, praticamente, Maria nos Evangelhos. Fora
dos Evangelhos, não se diz nada praticamente de Maria.
Cada evangelista escreve sobre a mesma pessoa, mas não colocam
as mesmas coisas. Cada um da um enfoque diferente. A figura de
Maria não aparece muitas vezes e, sempre que aparece esta,
relacionada com a figura de Jesus, seu Filho. Ela é uma mulher
imito modesta e discreta. Aparece muito. . Onde tudo, quem
aparece é seu Filho, Jesus, é o centro dos Evangelhos. Ela é a
mulher do silêncio.

Maria,Mãe de Jesus, 04

l- A FIGURA. DE MARIA EM MARCOS
Marcos é o roais breve e, certamente, o mais antigo dos quatro
Evangelhos. O que ele fala de Maria encontra-se nos dois textos
seguintes: Mc 3,31-35; 6,1-3. Estas são as duas únicas passagens
do seu Evangelho em que Maria é nomeada. Estas passagens
comprovam simplesmente que Jesus era conhecido no seu meio cano o
carpinteiro, o filho de Maria. Que essa filiação tomava mais
difícil acreditar que, Jesus era o filho de Deus, o Messias
enviado, pois conheciam seus pais. Quando dizem: "Eis que tua mãe
e teus irmãos te Buscam lá fera", é cano se fosse uma humilhação
a Jesus para mostrar de onde Ele saiu, questionando sua
autoridade de falar das coisas de Deus. É a questão do pequeno
não acreditar no pequeno.

A humildade de Maria e dos parentes de Jesus é utilizada para
humilha-lo, para diminuí-lo diante do auditório:
que

candidato

para

Rei

Messias,

que

candidato

para

doutor

e

salvador; eis a parentela do profeta.
Marcos nos apresenta Maria, mãe ignorada de um Messias ignorado,
Mas bem-aventurada per ter crido nEle. Mãe pela fé quase mais do
que pelo sangue. Maria aceitou ser mãe de Jesus porque acreditou
nele mesmo antes que nascesse.
Marcos fala dos irmãos de Jesus; não que Maria tenha tido outros
filhos. Cem freqüência Jesus fala dos seus discípulos como sendo
irmãos. A família de Jesus é a grande família do Pai. Também na
Bíblia, os primos, os parentes próximos são tidos cano irmãos.
Maria,Mãe de Jesus,05
TRABALHOS EM GRUPOS
Vamos ver como outros evangelistas nos apresentam a figura de
Maria.
2- MATEUS;

.1,1-17 - Genealogia com Jesus?
.1,18—2,1-23.
Pontos Acentuados;
.Maria, virgem e esposa de José?
A origem naftano-divina cb Messias. Filho de Davi feito filho
de mulher?
A revelação da virgindade de Maria?
A genealogia para mostrar que Jesus é mesmo humano?
3- LUCAS;
- 1,26-56 - a concepção e visita a Isabel?
- 2,1-20 - O nascimento de Jesus?
- 2,33-35 - A profecia de Simeão.
Pontos acentuados;
- Maria como testemunha?
- A plenitude dos tempos.
4- JOÃO:
- Evita chamá-la "MARIA".
- 2,1-11 - As Bodas de Cana?
- 19,25-27 - A crucifixão.
Pontos acentuados:
- Maria é a mãe de todos nos ;
- A mãe de Jesus é testemunha e ator principal na própria vida
de Jesus.
Maria, Mãe de Jesus, O6

Maria, Mãe de Jesus, O7

MULHER NA BÍBLIA

JUDITE;
Era uma vez uma aldeia chamada Betúlia e nela vivia uma viúva
chamada Judite. A aldeia dela, assim
como toda a terra da Judéia, foi invadida pelo exercito do
general Holofornes. Holofornes cercou a idéia de Betúlia e o povo
da aldeia ficou sem água nem comida. Todos os judeus estavam
muito aflitos, O sacerdote Ozias lhes falou: "Vamos ter confiança
em Deus que talvez ele vão nos socorrer. Vamos esperar cinco
dias. Se ate lá não mudar nada, nós nos entregaremos ao inimigo".

Maria, Mãe de Jesus, 08
JUDITE era muito bonita e inteligente. Quando soube o que o
sacerdote tinha falado reclamou: “Vocês estão dando prazo a Deus?
Nós é que temos de lutar para nos defender* E Deus nos dará força
para vencer". JUDITE rezou e fez penitência. Depois se vestiu de
roupas bonitas e se enfeitou. Saiu da cidade e se dirigiu ao
acampamento dos inimigos.

Numa festa, Judite deu um jeito do general ficar bêbado.
Quando todos foram embora, o general caiu no sono embriagado.
JUDITE, que estava na tenda dele fez uma oração: “Senhor, Deus de
Israel,

dá-me

força

neste

momento."

Depois

pegou

a

espada

e

cortou a cabeça dele. Levou a cabeça escondida para a idéia e a
entregou ao Povo, que feliz agradeceu a Deus por ter sido salvo
através da coragem e da fé de uma mulher.

VAMOS PENSAR MAIS;
1.Leia o canto de VITORIA de Judite: Livro de Judite capitulo
16.
2.Conhece outras mulheres na Bíblia que de alguma maneira
ajudaram o povo?(Vê já também a estória de Ester).
3.Em que Judite se parece com Maria?
Maria, Mãe de Jesus, 09
O CANTO DE MARIA

Cada vez mais estamos reconhecendo que o Projeto de Deus deve ser
construído e participado por todos.
Maria

é

pessoa

importante

na

luta

pela

realização

deste

Projeto. Em seu canto, o MAGNIFICAT, Ela resume a história da
salvação do Povo. Ela canta revelando os desejos e anseios de
nosso Deus.

Maria, a serva do Senhor, mulher pequena e pobre, participa da
luta, buscando a implantação do Reino, quando canta a força de
Deus: "Ele derruba os poderosos de seus tronos e elevou os
humildes. Deixa os famintos satisfeitos, despede os ricos de
mãos vazias".

Para Maria a terra é o lugar de grandes coisas entregues aos
homens e as mulheres, que são pequena nos, mas todos se fazem
grandes quando aceitam,participam da construção do Projeto do
Reino de Deus .
Maria, Mãe de Jesus, 10.
anto Irineu diz: que "a glória de Deus é a realiza ao do homem; a
realização do homem é viver o Projeto de Jesus".

O Projeto de Jesus é baseado na liberdade, na fraternidade, nas
lutas, na igualdade das riquezas, na solidariedade entre todos.

O canto de Maria proclama a elevação dos humildes, sobre os
orgulhosos, dos oprimidos sobre os opressores. E mostra que os
satisfeitos

com

o

poder

e

a

riqueza,

os

que

exploram

são

desumanos e não satisfazem com suas ações a Deus.

Diante da injustiça da sociedade. Deus escolhe os pobres, colocase ao lado deles; proclama, defende e exige o respeito de seus
direitos.

VAMOS PENSAR MAIS:
1 .Ler o canto de Maria Lc 1,46 ao 56;
2 . Quem são os poderosos que devem ser derrubados hoje?
3. Quem são os humildes que Deus levanta?
4.Quais as atitudes de Maria que são parecidas com as das
mulheres de hoje?

5.Conhece algum canto da Musica Popular Brasileira que trata dos
problemas parecidos com o Canto de Maria? Qual?
6.Maria não se envergonha de ser humilde e mulher pobre do povo.
Nos, Grupos de Jovens (rapazes e mocas) nos envergonhamos de
ser do MEIO POPULAR? Por que?

Maria, Mãe de Jesus, 11.
MARIA. MÃE DOS OPRIMIDOS

No tempo de Maria havia gente que era rica.

Um numero bastante

pequeno. e gente que pobre. Muito pobre, que era a grande
maioria. Assim, como seu Filho Jesus Cristo, Maria também ficou
do lado dos pobres, Maria não possui só o ouvido para escutar a
mensagem do Alto, de Deus, mas também para escutar e ouvir os
clamores dos seus conterrâneos, os judeus,
Maria, Mãe de Jesus, 12.
Ela escuta Deus por um lado, e por outro, escuta os gritos
dos pobres. Ela é a mulher da verdadeira fidelidade a Deus e aos

seus irmãos, como haviam feito os profetas no Antigo Testamento,
Nossa Senhora não faz diferença entre o grito de Deus e o sofrer
dos

pobres.

Por

isso,

ela

pede

a

Deus

que

os

ricos

sejam

derrubados dos seus tronos e os pobres sejam elevados(Lc 1,5253).

Na sua pregação o filho de Maria sofreu muito tipo de opressão,
ate a morte de cruz. Como Jesus, ha muitos oprimidos na Historia.
Maria

se

toma

Mãe

de

todos

eles.

Ela

sabe

que,

como

Deus

ressuscitou Jesus Cristo, Ele vai chamar a uma VIDA NOVA todos os
oprimi dos do mundo. Os de ontem, os de hoje, e os de sempre.

VAMOS PENSAR MAIS:
1. Ler em Puebla os números 87 e 88; veja também os números 31
ate 39;
2. Como são descritos os oprimidos em Puebla?
3.Quais são os oprimidos da sua comunidade?
4.Como Maria ajuda na libertação dos oprimidos?
5.Como os oprimidos estão se ajudando para sair de sua opressão?
Maria, Mãe de Jesus, 13.

MARIA MULHER

Maria mulher, isso quer dizer que Nossa Senhora também foi
mulher, enfrentou a vida difícil que muitas mulheres hoje
enfrentam. Maria vivia em Nazaré que era um lugar pequeno, ficava
no alto da serra da Galileia. Era um cidadezinha onde faltava
acua e o poço era o lugar de encontro das pessoas. O poço era
o lugar de conversas.
A vida de Maria foi igual ã vida de qualquer jeito vem de Nazaré:
carregava água, cuidava da casa, participava das festas do povo.
Ela sabia o que queria e para onde ia.
Maria,Mãe de Jesus,14

Sabemos também através da BÍblia, que Deus faz o homem e a
mulher com os mesmos direitos. Deus não fez -só o homem; Deus
fez o homem e a mulher, e fez os dois a sua imagem e semelhança.
Não foi só ao homem que Deus disse: "Crescei, multiplicai-vos,
enchei a terra, dominai-a". Deus disse isto também mulher.

Maria era uma mulher corajosa, se unira a um grupo de gente
porque acreditava que através da união e da organização era

possível

mudar

a

situação

de

opressão

e

pobreza que o povo

vivia. Ela tinha certeza que Deus olhava para aquela situação.

VAMOS PENSAR MAIS.
1.0 que São Lucas fala no Capítulo 1,14;
2.Quais os pontos que achamos importantes nesta leitura?
3.Na sua comunidade,quais as mulheres que imitam a vida e a fé de
Maria? Porque?
4.Você conhece algum grupo de mulher na sua comunidade ou noutros
lugares que se reúnem?
O que fazem?
5.Em Alagoa Grande-PB, Margarida Maria Alves, presidente
sindical, engajada nas lutas do povo foi assassinada, O que
você acha disso? A mulher deve se meter em sindicato, em
partido político? Porque?
6.Em sua comunidade existe alguma mulher(professora, parteira,
curadeira, lavadeira,o o.) que todos respeitam?
Maria, Mãe de Jesus, 15.

No último livro da Bíblia - chamado Apocalipse – no cap.12, o
escritor sagrado mostra una visão: de um lado, uma mulher grávida
que grita em dores de parto; do outro lado um dragão de fogo,
"antiga serpente". A mulher que grita em dores de parto é Eva, a
primeira mulher. É a humanidade, todos nois, enquanto lutamos
para defender a vida contra as ameaças constantes da morte; é o

Povo dê Deus que luta para fazer a vida nova. A mulher grávida
representa Maria a Mãe de Jesus e Mãe da Igreja.

VAMOS PENSAR MAIS :
1. O que o dragão representa? Qual é o "dragão" que hoje ataca e
ameaça de morte os seres humanas?
2. Nas horas difíceis o povo recorre muito a N.Senhora, através
de promessas, ladainhas.. .Por exemplo, numa hora difícil o
povo reza â Nossa Senhora dos Impossíveis...
Você conhece outras ocasiões em que o povo reza a Maria?
3. A mulher grávida deu ã luz um filho. Maria fez nascer
Jesus.
O que nois, o povo, devemos fazer nascer hoje?
Maria, Mãe de Jesus, 16.
MARIA MÃE PA IGREJA

Nossa Senhora tem sido muito estudada na história da Igreja. É
raríssimo um documento oficial não ter alguma referência a Maria,
De 1962 a 1965 foi realizado em Rema uma grande reunião de todos
os bispos do mundo. Foi o Concílio Vaticano II. Nesse Concílio
saiu um importante documento sobre a Igreja chamado (fim latíml
"Lumen Gentium" Luz dos povos).
Nele se fala que a Virgem Mãe de Deus participa do Mistério de
Cristo e da Igreja, Maria, por ter sido o instrumento pelo qual
Jesus se encarnou? tornou-se não só mãe de Jesus, mas também de
todos os que nele acreditam.

Ela ê o modelo da Igreja; ela é mãe

da Cabeça da Igreja de Jesus Cristo) e também de todos nos,
membros da Igreja. Ela está entre os humildes e pobres do Senhor
que esperam confiantes a salvação.

VAMOS PENSAR MAIS;
1. Peça emprestado ao padre ou à freira, o documento do Concílio
sobre a Igreja e leia o cap. 8. Coloque numa cartolina as
coisas mais importantes.
2. Vez por outra você ouve que Maria é a Nova Eva?
O que você entende por isso?
Maria, Mãe de Jesus, 17.
COMO O POVO CHAMA MARIA

O povo gosta, muito de Maria; dá muitos nomes pra ela;
sempre tem um retrato dela na parede. Cada nome que se dá a Maria
tem una importância própria. Carrega consigo um significado todo
especial. Está ligado a uma necessidade que a pessoa, a família,
ou

a

comunidade

sente. E por isso pede a proteção de Nossa

Senhora.

É importante para o grupo saber porque tantos nanem dados à
Maria. Por que tantos títulos de honra pra ela.

Assim, o grupo para melhor valorizar esses nanes e esses títulos
pode fazer uma pesquisa a fim de descobrir os nomes que o povo
coloca em Nossa Sonhara, em sua cOmunidade ou bairro e, qual a
importância desses nanes para as pessoas. O grupo pode se dividir
em pequenos grupinhos e sair nas casas, nas ruas, perguntando
essas coisas.
VAMOS PENSAR MAIS;
1. Qual a Nossa Senhora de sua devoção?
2. Por que você tem essa devoção?
3. Você sabe quem deu esse nane â Maria?
4. Você acha que são muitas as NOSSAS Senhoras ou só é uma com
muitos nanes?
5. Você conhece alguma ladainha de Nossa Senhora?
6. De onde vem essa ladainha?
Maria, Mãe de Jesus, 18.

CANTOS
01.MARIA.MÃE DOS CAMINHANTES
Ref .: Maria,Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar
Nos somos todos via jantes,mas é difícil sempre caminhar.
l.Fizestes longa caminhada para servir a Isabel Sabendo-te de
Deus morada apôs teu sim a Gabriel.
2.Depois de dura caminhada para a cidade de Belém Não encontraste
lá pousada/Mandaram-te passar alem
3.Com fé fizeste a caminhada,levando ao templo teu Jesus/Mas lá
ouviste da espada, da longa estrada para a Cruz.

II.MARÏA DE NAZARÉ
lo Maria de Nazaré, Maria me cativou
Fez roais forte a minha fé
E por filho me adotou
Às vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar
pra Virgem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu
pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu.
Ref.Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria/Mãe de Jesus
2 .Maria que eu quero bem
Maria do puro amor
Igual a você ninguém
Mãe pura do meu Senhor
Em cada mulher que a terra criou
Um traço de Deus Maria deixou
Um sonho de Mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz o
Maria que fez o Cristo falar
Maria quê fez Jesus caminhar
Maria que só viveu pró seu Deus
Maria do povo roeu
Maria, Mãe de Jesus, 19.
III.NOSSSA SENHORA DO CAMINHO
l e Pelas estradas da vida
Nunca sozinho estas
Contigo pelo caminho
Santa Maria vai.
Ref.: õ Vem conosco, vem Caminhar/S ta. Maria vem (bis).

2.Se pelo mundo os homens
Sem conhecer-se vão
Não negues nunca a tua mão
A quem te encontrar.
IV.ENSINA TEU POVO A REZAR
l.Ensina teu povo a rezar
Maria Mãe de Jesus
que um dia o teu povo desperta
E na certa vai ver a luz.
Que um dia o teu povo se anima
E caminha com teu Jesus.
2.Maria de Jesus Cristo
Maria de Deus, Maria Mulher
Ensina a teu povo o teu jeito
De ser o que Deus quiser.
S.Maria Senhora nossa
Maria do povo, povo de Deus
Ensina o teu jeito perfeito
De sempre escutar o teu Deus o

V.MÃE DAS DORES,ABENÇOAI
Ref.Mãe das Dores,abençoai vossos filhos peregrinos(bis)/O
Nordeste ë a terra prometida aos Nordestinos (bis).
l.Nosso Pai nos deu a terra pra vivermos como irmãos(Bis)/Mas,
depois, veio o pecado e trouxe tanta divisão(bis).
„
2.0 irmão mata o irmão por um pedaço de chão(bis)/A
justiça vai morrendo em todo nosso torrão(BisÏ.
3.Vamos conquistar a ferraria justiça e no amor(bis
Viveremos mais unidos pra que cesse tanta dor(bis
Maria,Mãe de Jesus,20
I, MARIA, MARIA
1.Maria, Maria é o dom, uma certa magia, é uma força
que nos alerta/uma mulher que merece viver e amar
como outra qualquer do planeta,
2.Maria,Maria é o som, ë a cor, é o suor, é a dose
mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve
chorar, e não vive, apenas agüenta.
3.Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter
gana, sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria,
mistura a dor e alegria.
4.Mas ë preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter
sonho, sempre. Quem traz na pela essa marca, possui a estranha
mania de ter fé na vida.
VAMOS MARIA

VII.MAGNIFICAT
1.Maria o Magnificat cantou/e com ela também nos vamos cantar t
Protegendo e defendendo nosso irmão:Que merece peixe e pão/pra
sua fome saciara
Re f.Aparecida é a Mãe do pescador/É a Mãe do Salva dor! é a Mãe de todos nos Z(bis).
2.Maria Magnificat canton/E com ela também nos vamos
cantar: Nos unindo para a Ceia do Senhor/Com Jesus
o Salvador/De mãos dadas com o irmão!
3.Maria Magnificat cantou/E com ela também nós vamos
cantar:O amor que se fazendo refeição/sobre a mesa
é vinho e pão/É o corpo do Senhor.
4.Maria o Magnificat cantou/E com ela também nos vamos
cantar:Implorando pelo povo sofredor/Que por falta de amor/Nada
tem para comer!
Maria,Mãe de Jesus,21
VIII - LADAINHA DOS EMPOBRECIDOS
Ref.:Ave cheia de graça/Ave cheia de amor/Salve ô
Mãe de Jesus/ a ti nosso canto e nosso louvor
I.Mãe do criador - Rogai (bis)
Mãe do Salvador - Rogai
Do libertador - Rogai por nos;
Mãe dês oprimidos - Rogai
Mãe dos perseguidos - Rogai
DQS desvalidos - Rogai por nos;
2.Mãe do boi a-f ri a - Rogai
Causa da alegria - Rogai
Mãe das mães, Maria - Rogai por nos;
Mãe dos humilhados - Rogai
Dos martirizados - Rogai
Marginalizados - Rogai por Nos;
3.Mãe dos despejados - Rogai
Dos abandonados - Rogai
Dos desempregados - Rogai por nos;
Mãe dos pecadores - Rogai
Dos agricultores - Rogai
Santos e doutores - Rogai por nos I
4 .Mãe do céu clemente - Rogai
Mãe dos doentes - Rogai
Do menor carente - Rogai por nos;

Mãe dos operários - Rogai
Dos presidiários - Rogai
Dos sem-salarios- Rogai por nós;
ORAÇÃO PARA TODAS REUNIÕES
1.A humanidade inteira - Ouvi Senhor
2.A fraternidade de todos - Ouvi Senhor
3.Os que vivem nas prisões- Ouvi Senhor
4.Os que são perseguidos -Ouvi Senhor
5 o Os que são oprimidos - Ouvi Senhor
6,Os que lutam nas guerras - Ouvi Senhor
7 e Os que estão desabrigados - Ouvi Senhor
8.Os que promovem a paz - Ouvi Senhor
9.Os que morrem de fome - Ouvi Senhor
IO.Os que anunciam o Evangelho - Ouvi Senhor
II.Os que não têm terra - Ouvi Senhor
12.As mulheres oprimidas - Ouvi Senhor
13.0a desempregados do nosso país - Ouvi Senhor
AVE MARIA...
de Jesus,22
QUEM FEZ
Este

caderno

foi

elaborado

pela

Assessoria

da

Pastoral

de

Juventude do Meio Popular, composta de: Pé. Sabino Gentil!, Paulo
Roberto Palhano Silva, Roberto Camilo da Silva e Antônio Murilo
de Paiva. Teve também a colaboração de Geraldo Ricardo, que fez a
capa.

Maria, Mãe de Jesus, 23.

