Ligando e Descrevendo

Pergunta:

Santas Mulheres
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A história da igreja está repleta de mulheres admiráveis que realizaram grandes feitos. Muitas deram a sua vida pela fé, enquanto outras foram mães tão boas que seus filhos se tornaram santos.
Outras ainda contribuíram muito na construção da Igreja e para manter viva a comunidade cristã. Quer saber mais sobre estas grandes mulheres? Leia o texto das caixas abaixo e ligue à imagem correspondente.
O YOUCAT para Crianças também irá te ajudar. Divirta-se!

Brígida da Suécia

Chiara "Luce" Badano

Bernadette Soubirous

Teresa de Lisieux

Hildegarda de Bingen

Madre Teresa

Catarina de Sena

Santa Brígida nasceu por
volta do ano 1303, filha de
uma família judia muito
rica. Sua vida foi marcada
desde cedo pelos
privilégios e pela luxúria.
Ao mesmo tempo ela, no
entanto, era muito
religiosa. Após a morte do
seu marido, com quem teve
8 filhos em um matrimônio
feliz de 20 anos, ela
passou a viver dedicada à
oração. Ela fundou a ordem
das “Brigidinas” em 1344.

Bem-aventurada
Chiara Badano nasceu na
Itália em 1971. Aos nove
anos de idade descobriu seu
amor por Deus e dedicou
sua vida a Ele. Quando
tinha 17 anos foi acometida
de um terrível tumor. Ela
se voltou totalmente à
Deus, confiando-se a Ele
nos momentos mais difíceis.
Todos que a conheciam
ficavam admirados com sua
serenidade e alegria.

Santa Bernadete
nasceu em Lourdes, no sul
da França em 1844. Em 11
de fevereiro de 1844,
quando estava caminhando
pela gruta para recolher
lenha, ela viu uma linda
mulher. Era a Virgem
Maria, que a convidou para
retornar ali todos os dias,
por quinze dias. A Virgem
Maria disse a Bernadete:
“Eu não te prometo
felicidade nesta vida, mas
sim na vida eterna”.

Santa Teresinha nasceu
na França, em 1873, e
entrou no convento muito
jovem, adotando o nome
"Teresa do Menino Jesus".
Sua vida simples e humilde
contrastava com suas
experiências espirituais
extraordinárias.
Eventualmente, foi pedido
a ela que escrevesse sobre
sua história de vida. Sua
"pequena via" para Deus
deu a milhões de pessoas
um novo caminho para a fé.

Nascida na Alemanha,
Santa Hildegarda,
provavelmente, foi a
mulher mais importante do
século XX. Ela entrou para
o convento e com apenas
15 anos tornou-se
abadessa. Ela reuniu em si
todo o conhecimento do seu
tempo, tornando-se
poetisa, médica,
naturalista e filósofa. Em
mais de 300 cartas ela
repreendeu corruptos,
princesas, bispos e até
papas.

Santa Teresa nasceu em
1910 como Agnes Gonxha
Bojaxhiu na Escópia, atual
capital da Macedônia.
Inicialmente se juntou às
Irmãs de Nossa Senhora de
Loreto e ensinou em
Calcutá, na Índia. Em 1950,
ela fundou as Missionárias
da Caridade para ajudar as
pessoas pobres. Ganhadora
do Nobel da Paz, ela
morreu em 1997, deixando
cinco comunidades
religiosas com o carisma de
seguir Cristo nos mais
pobres dos pobres.

Santa Catarina nasceu
na Itália em 1347. Com seis
anos de idade ela teve uma
experiência mística que a
marcou por toda a vida.
Aos 16 anos de idade,
contra a vontade de seus
pais, ela ingressou na
comunidade Dominicana,
onde cuidava dos doentes.
Nesta missão foi infectada
com a praga. Como era
semianalfabeta, ela ditou
cerca de 318 cartas com
conselhos e instruções a
diversas pessoas, entre
elas o Papa.
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