
Celebração do Dia Internacional da Mulher na Província 
 

JUSTIÇA, PAZ E INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO 

 

O Dia 08 de Março de 2014, repercutiu no mundo pela Luta Incansável das Mulheres por 

Igualdade e Justiça, com a forte determinação de que podemos mudar isso. “Podemos 

construir um mundo melhor!” “Igualdade para as Mulheres é Progresso para Todos!”, 

foi o tema  do Dia Promovido pela Organização das Mulheres da ONU. Muitos “slogans” 

ecoaram: “Onde homens e mulheres tem direitos iguais, a Sociedade Prospera”, 

“Ensine a seu Filho o Respeito às Mulheres!” “Pare com a Violência contra as 

Mulheres e Meninas!” Neste Dia, a Organização das Mulheres da ONU lançou uma nova 

campanha de igualdade (He for She) “Ele para Ela”, na qual os homens de todo o mundo 

são incentivados a se posicionar contra as desigualdades enfrentadas pelas mulheres e 

meninas. Nós também, as Irmãs da Província de Patna, emprestamos nossa voz e 

renovamos nosso compromisso junto com as milhares de mulheres do nosso povo, em 8 de 

Março, para construir um amanhã melhor.  

 

Aqui vão alguns clipes da Celebração em Bihar: Celebração do Dia da Mulher em  

 

Jamalpur – Sister Mary Anupriya SND 

 

O Dia Inaternacional da Mulher é uma ocasião para as 

mulheres de nossas vilas reunir-se, celebrar e mostrar seus 

talentos no palco, diante de uma grande plateia. Elas 

sabem que é o dia delas, e que terão um grande encontro 

em Notre Dame, Jamalpur  Como cada ano, neste ano 

também  tivemos uma linda celebração. Nossa principal 

convidada foi a Sra. Shipra Devi, a Diretora do Grupo de 

Mulheres de Munger. Algumas lideranças e autoridades 

também estavam lá, dando seu apoio e encorajando as 

mulheres em sua luta pelos seus direitos. Por volta de 1000 mulheres, meninas 

adolescentes e alguns homens reuniram-se no Pátio da Escola Notre Dame para a 

celebração. As mulheres e adolescentes tocaram realmente o coração dos presentes com 

sua apresentação temática sobre o feminismo, casamento de crianças, o dote, e levaram 

todos às lágrimas...Cantaram e dançaram, mostrando suas lutas diárias e as formas que 

encontram para se erguer depois das batalhas. Foi uma experiência libertadora para 

muitas dessas mulheres ver como sua vida mudou, por que agora estão unidas. 

 

Centro de Desenvolvimento de Navjeevan Sasaram – Sister Mary Ajita SND    

A Celebração do Dia da Mulher é um evento pelo qual nossas 

mulheres esperam. Perto de 1500 mulheres, de 12 grupos de 

Nokha Block, a maioria pertencente aos Grupos de Auto 

Ajuda vieram aos alojamentos de uma Escola do Governo 

para Meninas, às 10 horas e 30 minutos.  Várias delas 

alugaram caminhões ou outros veículos para chegar como 

grupo. Apresentaram seus programa cultural sobre os males 

do alcoolismo, as exigências do dote, violência doméstica, 

etc. As mulheres comunicaram seu empenho para acabar com 

http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/04/JPIC_India_2014_Women-Day_01_re.jpg
http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/04/JPIC_India_2014_Women-Day_02_re.jpg


a violência doméstica e a insegurança que experimentam na sociedade e pediram que a 

assembleia fosse sensível à luta das mulheres. Havia muitas pessoas presentes, desde os 

do mercado até os transeuntes que passavam na rua. 

 

Celebração do Dia da Mulher 2014,Piro- Sister Mary Grace SND 

O Dia Internacional da Mulher foi celebrado pelos Grupos de Piro 

no campus da Escola Secundária em, Bhojpur Distrito de Bihar. É 

realmente um Dia pelo qual as Mulheres anseiam e que já 

celebraram durante os 8 últimos anos. As mulheres estão 

orgulhosas de sua contribuição para começar e desafiar o mundo 

ao seu redor a ser agente da mudança. Despertadas, elas se 

uniram para agir juntas na causa da restauração da dignidade e 

dos direitos das mulheres e das meninas. 

O tema do dia foi a Educação das Meninas. Perto de 600 mulheres participaram do evento 

e trouxeram muito mais cor e vitalidade à celebração. As mulheres se certificaram de 

que sua presença e identidade era percebida enquanto sentavam juntas e conversavam, 

cantavam e dançavam com liberdade, e discutiam como tomar decisões juntas. Foi 

realmente um dia maravilhoso e enriquecedor para todas  

Celebração do Dia da Mulher em Gahiri Gahiri- Sister Mary Sunanda SND 

Nós, as Irmãs da Missão de Vitória, em Gahiri, 

celebramos o Dia Internacionatl da Mulher com umas 

1200 mulheres. O programa do dia foi solenizado, 

expresso e realizado de forma cultural pelas 

mulheres do Grupo de Auto Ajuda (SHG). 

Fomos privilegiadas com a presença de alguns 

padres, irmãs, e líderes locais. O Programa cultural 

foi desenvolvido através de brincadeiras alegres, lindas danças, e cantos de 

conscientização, partilhando experiências pessoais das mulheres do Grupo de Auto Ajuda, 

e através de palestras motivacionais. O principal tema era sobre a libertação das 

mulheres, os benefícios de ser membro do Grupo de Auto Ajuda, e o desenvolvimento que 

está acontecendo nas localidades. Outro tema foi a eleição do líder certo que que estaria 

à frente do povo e os comprometeria com o bem comum. Foi realmente um evento 

motivacional, gerando nas mulheres vida e vibração positivas para as mudanças. 
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