TERRA DE MARIA
MATERIAL PARA TRABALHAR O FILME
PROPOSTA DE PESQUISA, DEBATE E REFLEXÃO.

TERRA DE MARIA

“AS PÍLULAS MAIS VENDIDAS HOJE NO MUNDO SÃO AS
ANTIDEPRESSIVAS. A QUANTIDADE DE PESSOAS QUE AS
CONSOMEM É SURPREENDENTE. PARECE ENTÃO QUE AS
RECEITAS DA FELICIDADE DO SÉCULO XXI NÃO ESTÃO DANDO
CERTO.
MAS, AINDA EXISTEM PESSOAS FELIZES SEGUINDO AS RECEITAS
QUE JESUS DEIXOU HÁ MAIS DE 2000 ANOS E ELAS GARANTEM
QUE HOJE FUNCIONAM, QUE JESUS ESTÁ VIVO, QUE PODEMOS
FALAR COM ELE, QUE DEUS ESCUTA E AGE NAS NOSSAS VIDAS...
DIZEM QUE NÃO VIEMOS DO NADA NEM VAMOS PARA O NADA,
QUE EXISTE VIDA APÓS A MORTE!
ESTÃO LOUCOS? FORAM ENGANADOS? OU REALMENTE FALAM
A VERDADE?
SE TUDO ISSO FOR REALIDADE... O QUE NÓS DEVERÍAMOS
MUDAR ENTÃO NAS NOSSAS VIDAS?
E SE TUDO ISSO REALMENTE... NÃO FOR UM CONTO DE FADAS?”

PARA QUE O
FILME FAÇA
DIFERENÇA
NA TUA VIDA
TE PROPOMOS
ASSUNTOS E
PERGUNTAS
PARA
REFLETIR.
Recomendamos
procurar

orientações

sobre estas questões na
Bíblia, no Catecismo da

Igreja Católica (CIC) e na
última encíclica do Papa
Francisco: Laudato Si.
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TERRA DE MARIA

MATERIAL PARA TRABALHAR O FILME

Antes de começar vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir que o
Espírito Santo oriente a nossa reflexao. Escolhe uma pergunta so, escolhe todas,
segue a ordem ou para so em algumas... que Ele te guie!

TERRA DE MARIA

DEUS PAI
Que imagem eu tenho de Deus pai? Coincide que muitas pessoas que não se
aproximam muito de Deus, também não tem um bom relacionamento com seu
pai biológico. As vezes criamos uma imagem de Deus segundo nossa experiência
na terra. Existem pais muito bons, mas também outros que não assumem a sua
paternidade. Nesse sentido, Jesus diz claramente que Deus realmente é um pai
bom. Em Marcos 10, 18 Jesus disse que somente Deus é bom. As pessoas na terra
podem ter defeitos e atitudes equivocadas, mas podemos tentar reunir todas as
coisas boas numa imagem só e tentar entender então a ideia de Deus como pai
de bondade. Deus então é carinhoso, é preocupado com seus filhos, Ele não dâ
tudo o que o filho pede mas dâ tudo o que o filho necessita. Quais outras
características tem um pai bom, ou seja, tem Deus? Eu vejo Ele assim?
NO MUNDO HOJE
Pensemos no mundo atual, nas novelas, programas de fofocas, na mídia em
geral. Se fala de Deus quando coisas boas acontecem? Qual a imagem cada vez
mais espalhada sobre o “homem” em relação à mulher e em relação aos filhos?
Você consegue identificar movimentos e ideologias que colocam o homem como
inimigo da mulher? Se fala do homem como que pode ser bom, pacífico e
carinhoso? Vemos exemplos disso nos jornais? Existem notícias e matérias
sobre isso? Por que será que as ideologias de hoje não falam de Deus pai?
Mas também existem muitas pessoas que descobriram este Deus pai de
bondade e descreveram-no na Bíblia. Deuteronômio 7,9. Números 23,19.
Salmos 146, 5-6. Etc.
Vejamos parte do que a Igreja nos fala sobre o que é a paternidade responsável.
CIC 2368. Segundo o catecismo o homem é capaz de se doar, de fazer feliz a sua
família e de dar amor.
Que imagem de Deus deixou o filme?
O que você poderia fazer para melhorar seu relacionamento com seu pai da
terra? Você poderia melhorar suas atitudes com a sua esposa e com seus filhos?
Quais? E com seu Pai do céu?
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Que valor eu dou à vida? O que se prega em geral sobre a maternidade? Qual a
idade e circunstância ideal? E se acontecer fora desse padrão, qual a “solução
rápida” que tenta ser imposta hoje como um direito?
A regra base da bioética e princípio da lei e dos juramentos dos médicos é: lutar
para preservar a vida humana. Tudo deve ser orientado para preservar a vida.
Tem lógica tentar legalizar práticas que matam a vida das pessoas? Por que será
que alguns movimentos e ideologias insistem tanto em matar crianças antes de
nascer como solução à problemáticas sociais? Onde foi legalizado, a prática
aumentou. As estatísticas de mortes maternas são exageradas e sem
fundamentos, em todos os países agem igual... Curioso que não se fala de que:
-Existem muitos lugares onde as mulheres com uma gravidez em crise podem
procurar ajuda. Ali se promove a inclusão social em todos os níveis, as mulheres
são acolhidas sem julgamento e se tenta melhorar a vida delas de maneira
integral com ajuda de profissionais se for necessário. Existem sim! Muitos!
-Em caso de estupro, as mulheres atendidas com síndrome de pós aborto
contam que foi mais traumático o aborto do que o estupro mesmo. Que o trauma
só piorou. Nas estatísticas o índice de suicídio aumenta depois de um aborto.
-Muitas gestantes atendidas explicam que: “uma criança traz esperança e
vontade de melhorar o casamento, ou de deixar as drogas, de viver e de
melhorar de vida... um aborto só piora a situação, aumenta os problemas e
afunda a mulher.”
Qual o verdadeiro interesse por trás de legalizaro aborto então? Sabemos o que
é o IPPF? Qual o vínculo com o Planned Parenthood? Quem financia esses
projetos?
NO MUNDO HOJE
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Na mídia em geral O que vemos nas novelas dos últimos anos sobre este
assunto? E nos programas de opinião? Nas universidades? O que está tentando
ser imposto nos projetos de governo? Quem está organizando tudo isso? Ou sao
fatos isolados? Bíblia Na biblia está muito claro quando Jesus
diz: “... não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para
que tenham vida, e a tenham com abundância” João 10. O
mandamento “não matarás” nos orienta desde Moisés que a
morte nunca trará felicidade para o homem, as guerras já o
demostraram. A morte não traz paz nas nossas vidas, só mais
violência e mais morte. Tudo tem solução nesta vida, tudo menos a morte.
Igreja No Catecismo podemos ler: 2270, 2271, 2272, 2274, 2322. Na encíclica
Laudato Si nos pontos 77, 120 e todo o capítulo sobre “Raiz humana da crise
ecológica” temos explicaçoes muito claras do que acontece no mundo hoje sobre
esses assuntos. Que informações te deixou o Filme sobre esse tema?

TERRA DE MARIA

VALOR DA VIDA

Onde você pode procurar a verdade científica e se formar sobre esses assuntos
seriamente? O que você pode fazer para ajudar uma gestante em crise?
Qual a base da minha formação sobre estas questões? Somente o que eu vejo
pela TV? Pela mídia secular? E se alguma ideologia dominar esses meios... eu
vou ficar alienado sem perceber então? Onde eu posso procurar informação
verdadeira? Te recomendamos palestras do Padre Paulo Ricardo, seminários de
biopolítica do Prof. Felipe Nery, etc. Para que você possa ter outra visão das
coisas. TODA VIDA VALE A PENA! LUTE PELA DEFESA DA VIDA!

TERRA DE MARIA

PERIFERIA EXISTENCIAL: Lugares onde há sofrimento, solidão
e degrado humano.
O que eu acho sobre prostituição, moradores de rua, viciados e pedintes? Qual
a minha atitude com esses, meus irmãos, nessas condições? A pesar do avanço
da comunicação e do progresso tecnológico, a sociedade continua sofrendo o
aumento de pessoas em estado de desespero, solidão, prostituição e drogas. Em
lugar de tentar solucionar essa situação e levar essas pessoas para melhorar de
vida, alguns grupos e ideologias tentam legalizar e “regularizar” a prática da
prostituição como solução a esse problema social.
Pergunta: É bom legalizar uma prática que denigra o ser humano, que o expõe
a doenças e sequelas físicas, emocionais e psicológicas, pelo argumento de que
muitas pessoas costumam fazê-lo? Alguns defendem que uma prática muito
espalhada, mesmo errada, deve ser legalizada pelo fato de que assim pode se ter
um “controle maior” e um “mal menor”. Segundo esses critérios então, o que
deveríamos fazer com a corrupção? Muitas pessoas a praticam! Está certo?
Existe sim, uma proposta onde aparece a luta por uma vida digna, pela verdade,
pela integração social, o esforço e a luta pelo bem comum: Laudato Si.
NO MUNDO HOJE
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Na mídia em geral O que vemos nas novelas dos últimos anos sobre este
assunto? E nos programas de opinião? Nas universidades? O que está tentando
ser imposto nos projetos de governo? Quem está organizando tudo isso?
Bíblia Quais as passagens em que Jesus se encontra com uma prostituta? Como
Ele reage com ela? Qual o convite que Ele faz?
Igreja No CIC podemos ver orientações no número 2355.
Que informação te deixou o Filme sobre o trabalho de Salvador Iñiguez?
De que maneira você pode melhorar seu olhar para as pessoas que estão na
periferia existencial? O que você poderia fazer para melhorar a situação de uma
pessoa que vive nessas condições perto da sua casa?

Que atitudes eu tenho frente a essas circunstâncias? Muitas pessoas hoje evitam
às pessoas que “dão trabalho”, que são diferentes, que sofrem, que precisam de
ajuda. Basta pensar que quando uma pessoa tem problemas é mais facil que
perca amigos em lugar de ganhar novos. O ser humano, se não souber dominar
seu egoismo, por instinto se afasta da doença e da dor alheia.
A medicina tem obrigação de oferecer a melhor qualidade de vida possível para
o paciente e todos nós queremos ver as pessoas contentes e felizes, mas...
porque o mundo cada vez mais foge das pessoas que incomodam? Algumas
crianças são abandonadas em creches o dia todo sem necessidade. Alguns avós
são largados em asilos onde quase ninguém visita e estão mal cuidados. Alguns
médicos recomendam abortar porque o bebê vai ter alguma deficiência.
Algumas correntes espirituais recomendam você não se aproximar de pessoas
doentes ou problemáticas pois você pode se “contaminar” com essa energia
ruim. Existem doentes sozinhos... hoje no século XXI.
Na mídia e novelas em geral, se fala sobre o valor do sofrimento como
oportunidade de crescimento pessoal e familiar? Ou em lugar disso, se oferece
pensar na morte como “solução rápida e um mal menor”? Apresar a morte,
muitas vezes é colocado como uma alternativa para “ajudar”.
A Bíblia conta que Jesus se aproximava dos doentes, daqueles que todos
fugiam. Que atitude Ele tinha com essas pessoas? MT 11,28. Lc 5,32 etc. O
catecismo nos orienta sobre o valor da vida e da doença em 2276, 2277, 2324.
O que o filme te deixou de informação sobre estes assuntos? E você? O que você
poderia fazer para aliviar um doente? Poderia procurar incluir um amigo
especial em seu grupo? O que você poderia fazer para levar uma doença própria
ou de uma pessoa amada de uma maneira mais feliz? Antes de morrer e de
sofrer: Que atitude teve Jesus no Horto das oliveiras? Como nós devemos
assumir a doença e o sofrimento então?
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Escutamos dizer: por que Deus permite essas coisas??? E esquecemos de que
Deus se limita por amor diante da liberdade do homem. Pelo homem entrou a
doença, a maldade e a morte no mundo. Não estava nos planos
de Deus. Não esqueça que Deus teve seu filho único torturado,
humilhado, denigrido injustamente e assassinado. Lembra que
Ele conhece o sofrimento, Ele passou por isso, Ele sofre com
você. Se a dor visitar tua casa lembra que Deus sofre junto, que
Ele entende o que você passa.
Peça forças para passar essa etapa da melhor maneira, para crescer no amor,
para perdoar no meio ao sofrimento como Jesus fez. E não pense na morte,
pense na imortalidade! e em todas as maravilhas que Deus prometeu a quem
decida aceitar sua paternidade amorosa. Mt 5,4. FELIZES OS QUE SOFREM
PORQUE SERÃO CONSOLADOS!

TERRA DE MARIA

PESSOAS DIFERENTES, QUE INCOMODAM, DOENÇA E DOR

SE AINDA VOCÊ TEM VONTADE DE CONTINUAR REFLETINDO PROPOMOS
ALGUMAS PERGUNTAS PARA AMPLIAR:
PENSANDO NA MINHA FE HOJE.
Minha relação hoje com as questões de fe:
A- Onde ou com quem eu começei a aprender as questões de religião e de fe? Depois dessa
pessoa ou lugar, eu procurei continuar me formando? O que me levou a escolher isso?
B- Hoje eu posso conversar sobre questões de fe com meus amigos, minha família,
trabalho, faculdade?
C- Em que me baseio para formar minha opinião? Quais são as fontes de informação que
eu tenho. (Somente a TV?) Procuro entender a postura da Igreja frente a questões
polémicas ou prefiro ficar de fora nesses conflitos?
Se a Igreja fosse um time de futebol, qual seria o meu lugar no jogo?

TERRA DE MARIA

REFLETINDO SOBRE DEUS...
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Como eu vejo e sinto Deus na minha vida e história pessoal.
Antigamente existiam religiões que ordenavam a existência segundo os sentimentos. Podemos
encontrar entre os deuses da mitologia grega por exemplo, histórias de traição, paixão,
vinganças, etc. No Antigo Testamento porém, se ordenava o mundo segundo leis e as normas.
No Novo Testamento, Jesus propõe uma síntese e superação das duas maneiras anteriores de
ver a criação. Ele propõe resumir tudo o que era anterior em uma única coisa importante: o
mandamento do amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31:26.
Mas Jesus fala do amor que tem uma ordem bem definida: “Amarás o Senhor, teu Deus (...) e
amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 22, 37-39) “. Tres pessoas para amar: Deus, meu
próximo e eu também estou incluso. Mas como é essa medida do amor? Jesus disse claramente:
“Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como Eu vos amei.” (João
13,34). Resumamos o que Ele fez. Alimentou famintos, defendeu e salvou a vida de uma
prostituta, perdoou e deu oportunidade de mudança, indicou o caminho para que as pessoas
melhoraram de vida, denunciou a quem era falso e injusto (tanto políticos quanto religiosos).
Finalmente torturaram Ele e mataram para que calasse a boca. Mas nós sabemos que Ele já
nasceu sabendo que entregaria a sua vida para poder nos salvar, que assumiu nossas culpas de
uma maneira que não conseguimos compreender bem, mas nos prometeu com isso a vida
eterna se quiséssemos segui-lo. Ele virou até alimento para nós. Conclusão: morreu por amor
por nós.
a- Que imagem tenho da história de salvação? Que imagem de Deus Pai eu tenho?
Carinhoso ou castigador? Perto ou longe? Acredito que as coisas ruins que me
acontecem possam ser castigo dEle? Acho que Ele tem a ver com as situaçoes felizes
que me acontecem? Questiono por que Ele permite as coisas ruins no mundo? Lembro
de agradecer as coisas boas que acontencem? O que eu acho de tudo isso?
b- Que imagem eu tenho de Jesus? O que significa Ele hoje na minha vida? Sou consciente
do que Ele veio fazer no mundo por mim? Ele continua sofrendo nas pessoas que
sofrem hoje? O que eu poderia fazer para diminuir esses sofrimentos?
c- Que imagem eu tenho da Virgem Maria? Qual o papel dela na salvação dos homens... e
na minha vida? Como eu poderia me aproximar dela? Como eu a imagino?
d- Qual o motivo pelo qual no mundo, na mídia, não se fala destas questões? Até que ponto
eu acho que nós como parte da Igreja devemos nos comprometer com as coisas deste
mundo para mudá-las segundo Jesus pediu? Estou fazendo alguma coisa concreta para
isso? Por que?
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SOBRE AS OUTRAS PESSOAS E SOBRE A MINHA VIDA...
A- Que tipos de pessoas em geral acreditam mais em Deus? Por que eu acho isso?
B- Que noticias aparecem na mída sobre modelos famosas? E sobre modelos de vida? Por
que será? Quem sao colocados hoje como modelos de sucesso na vida?
O que se fala em geral sobre a maternidade e “saúde sexual e reprodutiva”? O que eu
acho sobre isso? Onde eu posso procurar informaçao sobre os interesses que se
escondem por trás dessas questões?
C- Os sacramentos são importantes na minha vida? O que são realmente? E a oração?
Acredito que vale a pena rezar por outras pessoas e por minhas necessidades?
D- O que eu acho das prostitutas, dos moradores de rua, pedintes, viciados, etc. Como
será que Deus olha para eles? Como eu olho eles? Que atitudes eu tenho quando
encontro uma pessoa assim, por que? Acredito que eles podem melhorar de vida? Eu
poderia incluir na minha rotina fazer alguma coisa por eles? Ou eu acho que isso é
assunto do governo e das ONGs?
E- Sobre padres e religiosos. O que quer dizer: “uma árvore que cae, faz mais barulho que
todo um bosque crescendo”? Que atitude a mídia tem quando um padre erra? E eu?
Honestamente, que atitude eu tenho quando acho que um padre faz alguma coisa
errada? Critico pelas costas ou prefiro falar com ele cara a cara? O que está
recomendado fazer na Bíblia quando eu vejo que alguém precisa ser corrigido?
F- Que tipo de soluções procuro para os problemas de meus amigos e para minha vida?
As rápidas e de pouca dedicação, ou aquelas que exigem esforço e tempo mas são
duradouras? O que fazemos quando uma doença ou situação inesperada questiona
nossa vida? O que precisamos para viver realmente com saúde de corpo e de alma?
G- O que precisamos para ter um coração saudável? Como está meu coração..? Onde está
colocado meu coração hoje? Ou em que pessoas? Ali está o meu tesouro... vale a pena
as escolhas que estou fazendo? A quem estou adorando realmente? (trabalho, corpo,
outra pessoa, Deus?)
H- A que coisa ou pessoa eu dedico a maior parte do meu tempo hoje? Na minha
semana tenho espaço para estar em contato com doentes, idosos e crianças? Vale a pena
passar tempo com eles?
I- As vezes quando uma pessoa tem uma doença grave ou idade avanzada ou alguma
incapacidade física se diz que nao vale a pena que continue sua vida pois sofreria
menos se deixasse de lutar... o que eu acho disso? Defendo a ideia de que toda vida
humana vale a pena em qualquer circunstância? Por que? Que questões definem para
mim que uma vida humana tenha mais valor de que outra?
J- Diante de tantas notícias de coisas ruins que acontecen no mundo... o que eu posso
fazer (e o que estou fazendo hoje) para melhorar minha vida? E o que estou
fazendo concretamente para melhorar a vida de outras pessoas?
K- Acredito em milagres? Isso acontecia ou acontece com algum tipo de
pessoas? Quem acredita em milagres geralmente pertence a um
grupo social particular, idade ou condição social?
L- Acredito na misericórdia de Deus para minha vida? Sou consciente
de que Ele conta comigo para fazer um mundo melhor pensando no
bem comum?
M- O que eu precisaria para acreditar, ou para acreditar mais
ainda?

DEPOIS DE ASSISTIR O FILME TERRA DE MARIA

TERRA DE MARIA

Convidamos você a responder de novo estas perguntas depois de assistir o filme
e comparar se teve alguma questão que Terra de Maria ajudou você a
esclarescer ou fez mudar de ideia.
Do que você gostou mais, o que chamou sua atenção, emocionou, tocou sua vida,
fez rir ou refletir?
Vamos compartilhar no site www.terrademaria.com nosso testemunho
contando de que maneira esse filme foi instrumento de Deus para ajudar na sua
vida ou para você ajudar na vida de outra pessoa. Seu testemunho pode ser
muito importante para alguém!
Deus não precisa de nós mas Ele escolheu contar conosco. Isso é Infinito mais
Um!!
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Material feito por voluntários de opinião independente .

