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 Jesus se encarnou no contexto do Oriente Médio, um 
mundo marcado pela cultura patriarcal, onde o homem ocupa o 
centro e a mulher não é valorizada. No entanto, ele sempre teve não 
apenas uma abertura surpreendente para com as mulheres do seu 
tempo, como também se importou com a situação delas, aproxi-
mou-se das suas feridas, envolveu-se com as suas dores e ofere-
cendo-lhes a graça da sua salvação.
            Logo no início do seu ministério, vemos Jesus indo à casa 
de Pedro. Ao saber que sua sogra “estava de cama, com febre... 
Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A 
febre a deixou e ela se pôs a servi-los” (Marcos 1,30-31). Com 
esse gesto, Jesus não apenas restituiu a saúde à sogra de Pedro, 
mas lhe devolveu a condição de ocupar o seu lugar e a sua dignida-
de no seio daquela família. Alguns dias depois, Jesus se dirigiu a 
uma outra região e veio ao seu encontro um pai desesperado, supli-
cando pela vida de sua filha: “Minha filhinha está morrendo. Vem 
e impõe as mãos para que ela seja salva e viva” (Mc 5,23). Mas, 
enquanto Jesus se dirigia à casa daquela família, acompanhado de 
uma numerosa multidão que o apertava, “uma certa mulher que 
havia doze anos tinha um fluxo de sangue... aproximou-se 
dele, por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto. 

 Jesus convida a mulher a virar essa página e a escrever 
de uma maneira nova as próximas páginas da sua história de vida, 
sabendo que ele veio salvar e não condenar.   
 Embora não tenhamos esgotado o assunto, terminamos 
esta reflexão lembrando o diálogo profundo entre Jesus e a mulher 
samaritana. “A mulher disse a Jesus: 'Senhor, dá-me dessa água, 
para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para 
tirá-la'. Disse-lhe Jesus: 'Vai chamar teu marido e volta aqui'. A 
mulher respondeu: 'Eu não tenho marido'” (Jo 4,16-17). Jesus é a 
nossa fonte de água viva, mas só podemos beber dele quando 
admitimos nossa verdade mais profunda. Precisamos reconhecer 
que a resposta que temos dado à nossa sede está errada; é uma 
resposta que não responde, uma compensação que não compen-
sa, um vazio que não nos preenche, um remendo incapaz de cobrir 
o buraco que há em nossa alma.

“Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, 
dizendo ao povo: 'Vinde ver um homem que me disse tudo o 
que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?'” (Jo 4,28-29). Como 
aquela mulher samaritana, nós também podemos testemunhar: 
Venham ver um homem que me ajudou a me encontrar com a ver-
dade! Venham ver um homem que me libertou das minhas menti-
ras! Venham ver um homem que me convenceu a respeito dos 
meus erros, dos meus enganos, dos meus pecados! Venham ver 
um homem que me ajudou a dialogar com a minha sede e lhe dar 
uma resposta mais profunda!
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 Depois dessas duas mulheres curadas e “ressuscitadas” 
por Jesus, nós o encontramos na região de Tiro e Sidônia, habita-
da por pagãos. A mulher que aparece nessa cena nos impressiona 
pela sua humilhação e por sua insistência em suplicar a Jesus que 
exorcize sua filhinha, atormentada por um demônio. Por dedicar 
tempo exclusivo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, 
Jesus segue caminhando, sem atender ao pedido dessa mulher. 
No entanto, ela não desistiu. Quando Jesus lhe dirigiu um ditado 
muito comum entre os judeus – “Não fica bem tirar o pão dos 
filhos e atirá-lo aos cachorrinhos”, ela insistiu: “É verdade, 
Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas 
que caem da mesa dos seus donos! ”  Jesus ficou impressiona-
do com a fé dessa mulher, e lhe disse: “Mulher, grande é tua fé! 
Seja feito como queres! ” E a partir daquele momento sua filha 
ficou curada (Mateus 15,21-28). 

 Porque dizia: 'Se ao menos tocar suas roupas, serei 
salva'” (Mc 5,25.28). Quando Jesus, ao dar-se conta de que uma 
força havia saído dele, questionou quem havia tocado nele daque-
la forma, “a mulher, amedrontada e trêmula, (...) caiu-lhe aos 
seus pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: “Minha 
filha, a tua fé te salvou; vai em paz e fique curada desse teu 
mal” (Mc 5,32-34). Essa mulher nos ensina que todos nós pode-
mos estar muito próximos de Jesus, como aquela multidão que o 
apertava, mas somente quem tem fé pode tocar nele de forma a 
ficar curado. Em outras palavras, nossa fé é nossa mão para 
alcançar e tocar em Jesus! Enfim, ao chegar à casa da filha de 
Jairo, o próprio Jesus, “tomando a mão da criança, disse-lhe: 
'Menina, eu te digo, levanta-te'. No mesmo instante, a menina 
se levantou...” (Mc 5,41-42).

            São João nos relata o encontro dramático de Jesus com 
uma mulher apanhada em adultério. Diante da ordem de apedre-
jar a mulher, Jesus desafia os seus acusadores: “Quem dentre 
vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma 
pedra! ” (Jo 8,7). Uma vez que todos foram saindo e Jesus 
encontrou-se sozinho com a mulher, disse-lhe: “Mulher... nem eu 
te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais” (Jo 
8,10-11). Assim como qualquer outro ser humano, toda mulher 
pode ter escrito, no livro de sua história, alguma página errada, da 
qual se arrepende profundamente. 

            São Lucas nos apresenta 
uma outra mulher agraciada com a 
cura. Ela se encontrava na sinago-
ga, enquanto Jesus ali ensinava. 
Há dezoito anos ela sofria de uma 
doença que a mantinha encurva-
da. “Vendo-a, Jesus dirigiu-se a 
ela e disse: 'Mulher, você está 

livre da sua doença'. Jesus colo-
cou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endirei-
tou e começou a louvar a Deus” (Lc, 13,10-13). Podemos supli-
car a Jesus por todas as mulheres curvadas sob a dor da violên-
cia, do desemprego ou de alguma doença; mulheres curvadas 
sob o vício de seus filhos, dependentes da bebida e das drogas; 
mulheres curvadas sob o peso da idade ou da solidão...

 Em nossas comunidades, quantas mulheres simples e 
sofridas têm uma fé profunda e sincera! São mulheres que não se 
dobram diante dos seus problemas, mas dobram seus joelhos 
diante de Jesus e ali depositam seus problemas!


