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“Qual águia veloz, vai por todo o orbe terrestre e anuncia a Palavra de Deus!” (DE)

aMantra para início da oração:
Seremos responsáveis por levar o teu nome. Ó 
Cristo Salvador! Ajudai-nos em nossa Missão!

aContextualização
A violência contra mulheres constitui-se uma das 

principais formas de violação dos seus direitos 
humanos. A Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, mais conhecida como Convenção de Belém 
do Pará, define violência contra a mulher como 
“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como 
na esfera privada” (Capítulo I, Artigo 1º).

No extremo dessa violência está o crime do 
feminicídio, definido legalmente em 2015 
como assassinato de mulheres por motivos de 
desigualdade de gênero e tipificado como crime 
hediondo. Conforme apresenta o Atlas da Violência 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA/2018, no que se refere ao feminicídio em 
2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, 
isso representa uma taxa de 4,5 homicídios para 
cada 100 mil brasileiras. Em dez anos, houve um 
aumento de 6,4% nos casos de assassinatos de 
mulheres.

Os dados mostram que mulheres jovens são as 
principais vítimas, com 31% na faixa etária de 20 
a 29 anos e 23% na de 30 a 39 anos, ocorrendo 
majoritariamente na rua, com 31%, contra 
29% em domicílio e 25% em hospital ou outro 
estabelecimento de saúde. A maior parte das 
vítimas tinha baixa escolaridade: 48% daquelas 
com 15 ou mais anos de idade tinham no máximo 
8 anos de estudo.

Ainda conforme o estudo, no Brasil, a maior parte 
das vítimas são negras (61%), com exceção da 
região Sul, com destaque para as regiões Nordeste 
(87%), Norte (83%) e Centro-Oeste (68%). O Estado 
com a maior taxa de feminicídios é o Espírito Santo, 
com 11,24 a cada 100 mil - quase o dobro da média 
nacional -, seguido por Bahia (9,08), Alagoas (8,84), 
Roraima (8,51) e Pernambuco (7,81). As taxas mais 
baixas estão no Piauí (2,71), Santa Catarina (3,28) e 
São Paulo (3,74).

A vitimização por homicídio de jovens (entre 15 e 

29 anos) no país é fenômeno denunciado ao longo 
das últimas décadas, mas que permanece sem a 
devida resposta em termos de políticas públicas 
que efetivamente venham a enfrentar o problema. 
Estamos de tal modo habituadas/os a viver certos 
papeis sociais que  reproduzem esta violência. 
Faz-se necessario enfrentar os ciclos de violência 
descontruindo estes papeis e propondo caminhos 
de superação.

Apesar dos números relacionados à violência 
contra as mulheres no Brasil serem alarmantes, 
muitos avanços foram alcançados em termos 
de legislação, sendo a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) considerada pela ONU uma das três 
leis mais avançadas de enfrentamento à violência 
contra as mulheres do mundo.

O enfrentamento às múltiplas formas de 
violência contra as mulheres é uma importante 
demanda no que diz respeito as condições mais 
dignas e justas para as mulheres. Há muitos grupos 
e movimentos, sociais e eclesiais que lutam, 
defendem a vida e a dignidade das mulheres e 
das juventudes. O chamamento é engajar-se e 
abraçar corajosamente a atual campanha nacional 
de enfrentamento aos ciclos de violência contra 
a mulher, organizada pela Pastoral da Juventude 
Nacional, superar um discurso de submissão, abrir 
espaçao para participação efetiva das mulheres 
nas diversas instâncias da igreja, entre outras. 
Rezemos pelas pessoas que são protagonistas de 
grandes mudanças e que doam suas vidas por estas 
causas. 
aTexto bíblico (Ester 7, 1-10) “Meu desejo é 

que seja concedida  a vida e meu pedido é em 
favor do meu povo”.
aLeitura Orante:

* O que o texto e a bíblia dizem?
* O que Deus me fala através da vida das mulheres 

que sofrem violência?   
* O que eu quero dizer a Deus?  
* Qual meu novo olhar a partir desta oração - 

Compromisso Comunitário.

aBenção final: Abençoe-vos Deus todo poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos santifique, 
confirme e multiplique como a areia do mar e como 
as estrelas do céu, até o fim dos tempos. Amém!
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