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MENSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
08 de MARÇO
A jornada pelo reconhecimento dos direitos das mulheres é longa e secular,
na luta pela construção de uma sociedade menos excludente.
No encanto da vida, a mulher é a luminosidade que nunca deve se apagar:
sua ausência é uma escuridão que

recurso energético nenhum pode fazer

enxergar, mesmo à luz do dia.
Essa mulher que encanta é a mulher mãe; a mulher amante e amada e, sem
sombra de dúvida, a criação maior da natureza.
Entretanto, a mulher ainda busca espaço no mundo, uma atividade política
que deve exercer com muita eficiência, por tratar-se, antes de tudo, de um
ser humano, com braços, pernas, cabeça e capacidade de raciocínio como
qualquer outra pessoa do Planeta Terra.
Por tais condições e valores não desanima, não se entrega:
- quando sofre todas as formas de exclusão e opressão;
- quando seu filho chora de fome, de frio, ou pela ausência do abraço e
carinho materno;
- quando sai de casa a fim de ganhar o pão de cada dia através de seu suor e
sangue.
- quando sai para se organizar com outras mulheres na luta contra a
prostituição e o abandono social, pelo fim da violência contra a mulher quase sempre provocada pelo sexo oposto, muitas vezes, maridos e
companheiros - e assim contribuir na construção de um mundo mais justo,
solidário e fraterno, onde meninas (crianças) e jovens (adolescentes) possam
viver sua infância e adolescência com segurança, acolhidas e amadas.
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Lembramos aqui a

situação ainda preocupante das

mulheres que

sobrevivem nos países mais pobres do planeta. Em pleno século XXI, as
mulheres africanas têm 175% mais de chances de morrer durante o parto do
que as mulheres dos países desenvolvidos, segundo relatório da ONU. Em
2000, das 529 mil mortes de mães nos partos, registradas, 95% foram de
mulheres africanas. Muitos óbitos ocorrem pelo atraso em reconhecer que há
um problema, pela dificuldade de a mãe chegar a um hospital, ou em receber
um atendimento de qualidade.
Como Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos, cremos em Deus PaiMãe que criou a mulher e o homem à sua imagem e os criou para que fossem
companheiros na criação.
Continuamos com firmeza a nossa missão como Igreja, ao lado das mulheres
trabalhadoras que se doam a cada segundo em nome da justiça.

MOVIMENTO MUNDIAL DE TRABALHADORES CRISTÃOS
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