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 mês de outubro traz consigo uma celebração muito 

Oespecial para nós brasileiros: a solenidade da 
padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida. Nossos olhares se voltam para aquela a quem 
chamamos de Mãe de Deus e nossa, a Virgem Imaculada 
representada na negra imagem encontrada no Rio Paraíba 
do Sul. É esta mulher, que desde muito jovem se compro-
meteu com o projeto de Deus, que temos como especial 
protetora da nossa nação. Convém, contudo, lembrar que 
Maria não foi a única mulher a participar da história da sal-
vação. A Bíblia está cheia de história de mulheres. O pró-
prio Jesus teve mulheres presentes entre seus discípulos. 
Vamos traçar um breve panorama dessa presença femini-
na nas Sagradas Escrituras, com destaque para a atuação 
de Jesus.
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 A PRESENÇA FEMININA 
NAS SAGRADAS ESCRITURAS



 O evangelista Mateus aponta, na genealogia de 
Jesus (Mt 1,1-16), cinco mulheres: Tamar, Raab, Rute e 
Maria; e, de modo implícito, a mãe de Salomão, "que foi 
mulher de Urias". Não é bem uma ascendência da qual 
um de nós haveria de se orgulhar.
 Viúva, Tamar se disfarçou de prostituta para 
seduzir o sogro e gerar um filho do mesmo sangue de seu 
falecido marido (Gn 38,6-30). Raab era prostituta em 
Jericó, onde favoreceu a tomada da cidade pelos israeli-
tas (Js 2,1-21). Rute, bisavó de Davi, era moabita, ou 
seja, pagã aos olhos dos hebreus (Rt). A "que foi mulher 
de Urias", Betsabeia, foi seduzida por Davi enquanto o 
marido dela guerreava (2Sm 11,1-5). E Maria era a mãe 
de Jesus, que também não escapou das suspeitas alhei-
as, pois apareceu grávida antes mesmo de se casar com 
José (Mt 1,18-19). Como se nota, Deus entra na história 
humana pela porta dos fundos.
 Em sua atividade pública, 
Jesus se fez acompanhar pelos 
Doze e por algumas mulheres: 
Maria Madalena; Joana, mulher de 
Cuza, o procurador de Herodes; 
Susana e várias outras (Lc 8,2-3). 



 Nota-se, assim, que o 
grupo de discípulos de Jesus não 
era exclusivamente masculino. 
 Além disso, Jesus fre-
quentava, em Betânia, a casa de 
suas amigas Marta e Maria, 
irmãs de Lázaro (Lc 10,38-42; Jo 
12,1-11).
 Os evangelhos registram vários encontros de 
Jesus com mulheres. O mais intrigante deles é o seu 
diálogo com a samaritana à beira do poço de Jacó (Jo 
4,1-42). Jesus sabia que ela já havia tido seis maridos 
(v.18). Nem por isso fez-lhe um sermão sobre a fidelida-
de matrimonial ou as penas reservadas no inferno a 
quem se entrega à rotatividade conjugal. Jesus viu mais 
fundo. Percebeu que a samaritana buscava, sedenta, o 
amor em espírito e verdade (v.23). Só Deus, que é amor, 
seria capaz de saciar aquele coração peregrino.
 O primeiro milagre de Jesus foi para atender ao 
pedido de uma mulher, Maria, sua mãe, preocupada 
com a falta de vinho numa festa de casamento em Caná 
(Jo 2,1-12). Jesus curou várias mulheres, como a aleija-
da da sinagoga (Lc 13,10-17); a filha de Jairo (Mc 5,21-
 



24.35-43); a que, há doze anos, sofria de hemorragia (Mc 
5,25-34); a filha da cananeia que deu testemunho de pro-
funda fé (Mt 15,21-28). Jesus curou também a sogra de 
Pedro (Mc 1,29-31).
 Certa ocasião, Jesus tinha ido comer em casa de 
um fariseu. Entrou uma mulher "da cidade, uma pecadora", 
ajoelhou-se a seus pés e, chorando, começou a beijá-los, 
ungi-los com perfume e enxugá-los com os cabelos. O 
anfitrião, escandalizado, ficou em dúvida quanto a Jesus. 
Este, porém, o desmascarou, ao sublinhar que, ao contrá-
rio dele, "ela demonstrou muito amor" (Lc 7,36-50).
 Finalmente, não podemos deixar de destacar que 
a primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma 
mulher, Maria Madalena (Jo 20,11-18).
 Vemos, portanto, que não há um só caso nos evan-
gelhos em que Jesus tenha repudiado uma mulher. Há 
nele uma total ausência de sentimentos misóginos. Com 
elas, mostrava-se misericordioso, acolhedor, afetuoso e 
exaltava-lhes a fé e o amor.
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