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A luta pela criação de uma Nova Mulher e de um No
vo Homem inclui uma luta de todos nõs para fazer e 
mergir o lado feminino da nossa humanidade. Õ la 
do da emoção, da intuição, da sensibilidade, da se 
dução, da persuação, o lado .da doçiira, o lado do 
carinho. (Marcos Arruda)



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

- 8 de março de 1857: Em Nova Iorque,'Estados Uni_ 

dos, as OPERÁRIAS das indústrias têxteis, reagin

do às péssimas condições de trabalho, entram em 

GREVE. Reinvindicam iguadade salarial e redução 1 

da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diári

as. As manifestações organizadas nas fábricas são 

fortemente reprimidas e 129 operárias são queima

das vivas dentro das fábricas. E em 1975, a Orga

nização das Nações Unidas institucionaliza o dia' 

8 de março como o Dia Internacional da Mulher.

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

- Dentro da classe trabalhadora, a 'MULHER 'e expio 

rada pelo sistema vigente. Ela representa hoje,no 

Brasil, 34% da força de trabalho. A tendência das 

últimas décadas tem sido o aumento de sua partici 

pação no mercado de trabalho. Isto é resultado de 

fatores tais como: arrocho salarial, migrações pa 

ra a cidade, mudanças tecnológicas. Contribuiram1 

também para isto as transformações ocorridas no * 

interior da família e, conseqüentemente, nos pa-' 

peis da mulher e do homem, bem como o movimento 1 

reinvindicatório das mulheres.



ORAÇÃO DA CF-90

Creio em DEUS-PAI

- que criou Mulher e Homem ã sua Imagem, 

entregou aos dois o cuidado pelo mundo 

e viu que isto era muito bom;

- que pediu o consentimento de uma Mulher 

para realizar sua obra da Salvaçao.

Creio em JESUS 

Filho de Deus, 

nascido de uma Mulher,

- q,ue escutava e valorizava as mulheres

e as protegia contra os homens acusadores;

- que tinha mulheres discípulas 

que o seguiam e serviam;

- que apareceu primeiro a Maria Madalena e às 

mulheres e as enviou para thansmitir

a Boa No.va da Ressurreição aos discípulos.

Creio no ESPÍRITO SANTO, 

sopro e princípio de vida, 

que foi derramado sobre mulheres e homens 

no dia de Pentecostes

- e que anima a comunidade da Igreja em direção 

à igualdade, pois todos, mulheres e homens,

sao UM EM CRISTO.



NO DIA 29 DE ABRIL, A PASTORAL OPERÁRIA DA ARQUIDIOCE 

SE DE NATAL ESTARÁ PROMOVENDO, JUNTAMENTE COM OUTRAS 

ENTIDADES, UMA GRANDE CONCENTRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO:

- DIA INTERNACIONAL DA MULHER ( 8 DE MARÇO );

-  DIA DA EMPREGADA DOMÉSTICA ( 27 DE ABRIL );

- DIA DOS TRABALHADORES ( 19 DE MAIO );

- DIA DAS MÃES ( 13 DE MAIO );

- ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE/1990, QUE 

TEM COMO TEMA: A FRATERNIDADE E A MULHER.

O LOCAL DESTA GRANDE CESEBRAÇÃO SERÁ NA IGREJA MA

TRIZ DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, EM NATAL. ENTRE

EíM CONTATO COM A PASTORAL OPERÁRIA, NA LIVRARIA PAZ 
„ . ' ✓

NA TERRA, Ã TARDE ( FONE: 222-9221 ), E DÊ A SUA

SUGESTÃO. PARTICIPE NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DES

TE GRANDE DIA

"... Meu maior desejo ê que um dia você chegue a 

ser uma verdadeira MULHER, com sentimentos ouros, 

e -um grande amor à humanidade. E que saiba de f e n a - 

der a justiça sempre que ela seja desrespeitada , 

que a defenda contra o que seja e contra quem* se 

ja..."(Do livro As Mulheres da Nicarágua Estamos 

todas Despertas)


