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TEA FRIGERIO é mis si o ná ria de Ma ria – Xa ve ri a na. Nas ceu na Itá lia e che gou

ao Bra sil em 1974 atu an do como mis si o ná ria no Pará, na for ma ção de li de ran ças

co mu ni tá ri as. Des de 1985, atua no CEBI como as ses so ra po pu lar. Tam bém foi

Co or de na do ra do Pro gra ma de For ma ção do CEBI.
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Ca rís si mas ami gas e ca rís si mos ami gos!

O mês de mar ço vem car re ga do de sig ni fi ca do para nós, mu lhe -
res: no dia 2, ce le bra mos o Dia Mun di al de Ora ção (DMO) com as
mu lhe res da Ma lá sia e, no dia 8, com to das as mu lhe res do mun do, o
Dia Inter na ci o nal da Mu lher. Essas da tas, nós, mu lhe res, não po de -
mos de i xar pas sar, pois nos co lo cam no cor dão da dan ça das mu lhe -
res que, des de o Êxo do, ou sam de so be de cer às leis da mor te, trans gri -
dem o sta tus quo, em pe nham sua vida na luta con tra a dis cri mi na ção,
in to le rân cia e cla mam por vida, vida em ple ni tu de.

Qu e ro ce le brar com você, ca mi nhan do no Li vro dos Atos dos
Após to los em bus ca das após to las: en con trá-las, tirá-las do si lên cio e, 
as sim, es cu tar mos sua voz e par ti lhar sua ex pe riên cia.

Como este sub sí dio está or ga ni za do?

1. No iní cio, en con tra rão uma trans cri ção do DVD – CEBI dos
pas sos a se rem per cor ri dos numa Le i tu ra Bí bli ca se gun do as 
re la ções de gê ne ro. É bom fa zer uma le i tu ra apro fun da da,
pri me i ro pes so al men te e, em se gui da, com o gru po com
quem vai ser tra ba lha do este sub sí dio.

2. A pri me i ra parte é uma apre sen ta ção tra di ci o nal do Li vro
dos Atos dos Após to los, que tem três fi na li da des:
a) dar-nos uma vi são ge ral do li vro;
b) po der si tu ar as mu lhe res no pró prio li vro;
c) sen tir como as le i tu ras tra di ci o na is si len ci am as mu lhe res.

3. A se gun da par te é no me ar to das as mu lhe res que mar cam a
ca mi nha da das pri me i ras co mu ni da des.
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4. Por fim, na ter ce i ra par te, se gui rá a apre sen ta ção de al gu mas 
mu lhe res.

Como usar este sub sí dio?

1. O sub sí dio pode ser usa do para um es tu do pes so al ou em
gru po.

2. No fi nal de cada re fle xão, há al gu mas pro vo ca ções. Ou tras
po de rão ser acres cen ta das con for me a sua re a li da de.

3. É bom ten tar sem pre per cor rer os pas sos:
Expe riên cia – Sus pe i ta – Des cons tru ção – Re cons tru ção

Mi ri am pu xou o cor dão..., diz uma mú si ca, con vi dan do-nos a
en trar nes te cor dão que per pas sa toda a his tó ria. O mes mo can to nos
re tra ta as sim no seu re frão:

Eh, eh, eh, mu lher, mu lher!

Mu lher que aca ri cia,

mu lher que amas sa o pão,

mu lher na li de ran ça

e na re vo lu ção,

mu lher que traz no ven tre nos sa li ber ta ção!

Com so ro ri da de

Tea Fri ge rio
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