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Não dês as costas a possíveis futuros
antes de ter certeza de que não tens nada 

a aprender com eles. 
(r. Bach)
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Palavras iniciais

este livro trata de maria. maria foi referencial de fé e mode-
lo de vida durante toda a história da igreja. isso aconteceu e 
acontece de maneiras distintas para pessoas e igrejas diferen-
tes. os textos do novo testamento tratam maria como a mãe 
de jesus. a partir desse núcleo, realizaram-se leituras e proces-
sos interpretativos, discussões e resoluções conciliares. a par-
tir dessa história dos textos e suas interpretações, desenvolve-
ram-se muitas devoções marianas nos mais distintos lugares e 
épocas, inclusive fora do cristianismo. a partir desses textos 
e interpretações, a igreja criou dogmas marianos, sendo que 
os dois primeiros foram elaborados antes da reforma protes-
tante. maria foi alvo de disputas e controvérsias, mas também 
motivo de união e diálogos ecumênicos. no primeiro capítu- 
lo deste livro, o objetivo é abordar, apresentar, revisitar e ana-
lisar os textos que narram acerca de maria. trata-se de pa-
lavras escritas pelo apóstolo paulo, de partes dos evangelhos 
canônicos (marcos, mateus, lucas, joão), de palavras dos 
atos dos apóstolos, de fragmentos de evangelhos apócrifos, 
de dois capítulos do (al)corão. Depois da apresentação e aná-
lise dos textos, organizei tópicos temáticos para estudo e refle-
xão de algumas características atribuídas a maria pelos textos, 
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na tentativa de reconstruir parte de sua história com a ajuda 
de fragmentos de memória das comunidades cristãs originá-
rias. o desenvolvimento do imaginário, das representações, 
das imagens, dos dogmas e da devoção deverá ser tratado em 
outra publicação, e continua como desafio que poderá ser en-
frentado em equipe.   

este livro trata de muitas outras mulheres nos evangelhos. 
elas são mencionadas quando se encontram em relação com 
jesus. aqui, destaco as mulheres como sujeitos da história da 
igreja, desde suas origens, no movimento de jesus. elas foram 
amigas, amadas, seguidoras e discípulas de jesus. como tais, fo-
ram aceitas e rejeitadas, acolhidas e excluídas por parte dessa 
história e da historiografia desde os princípios. a narrativa da 
paixão, morte e ressurreição de jesus é central para reconstruir 
o pertencimento, a participação e, simultaneamente, os proces-
sos de discriminação e marginalização das mulheres na história 
textual e interpretativa do novo testamento. com esta aborda-
gem e estudo, busco contribuir com trabalhos de reconstrução 
da história das mulheres no cristianismo antigo, realizados nas 
últimas décadas por teólogas(os) e historiadoras(es). entendo 
que os textos do novo testamento são importante fonte para 
esta reconstrução e, portanto, para a pesquisa histórica das ati-
vidades, sensibilidades e sociabilidades de mulheres no mundo 
antigo, dentro do contexto judaico e greco-romano. as mulhe-
res que seguiam jesus atuavam no mundo da casa e do trabalho, 
e pertenciam a distintas camadas socioeconômicas e culturais. 
todas elas assumiram a missão e a diaconia como compromisso 
no processo dinâmico de transformação, ao qual aderiram por 
meio da fé em jesus, o cristo. Foram testemunhas e apóstolas 
do evento que dá nova formatação ao movimento de jesus: a 
ressurreição e os recomeços em jerusalém e na Galileia! alguns 
de seus nomes são maria madalena, joana, maria (a de josé), 
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maria (a de tiago), salomé, susana e muitas outras mulheres 
anônimas.

este livro trata de muitas outras mulheres na organiza-
ção e liderança da igreja nos inícios, também em roma. eram 
elas diaconisas, missionárias, discípulas, apóstolas, profetisas, 
líderes de igrejas que se reuniam nas suas casas. a elas te- 
mos acesso por meio de narrativas dos atos dos apóstolos e 
de palavras do apóstolo paulo, dirigidas a várias comunida- 
des do entorno do mar mediterrâneo. Destaco o texto de rm 
16,1-16 para reconstruir parte dessa história das mulheres 
no início da igreja em roma. ele referencia, legitima e apoia 
com autoridade apostólica as funções eclesiais exercidas por 
mulheres, sozinhas, junto e ao lado de homens, sendo que as 
mulheres são a maioria! nesse sentido, a isonomia talvez seja 
uma característica que se constrói a partir das sensibilidades e 
sociabilidades de mulheres, quando estas se encontram em po-
sição de supremacia... alguns de seus nomes são tabita, Febe, 
priscila, júnia, trifena, trifosa, pérside, júlia, maria, maria, 
maria...  

este livro trata de jesus e de paulo nessas relações que são 
construídas a partir e junto com mulheres. acolhida, diálogo, 
cura, libertação, fé e compromisso são expressões do amor que 
se fez e faz realidade na relação que capacita mulheres e homens 
na construção de culturas de paz. nesses processos podem de-
sabrochar e frutificar manifestações do poder dinâmico (dyna-
mis), e por isso transformador, que pode se estabelecer entre 
pessoas, grupos e culturas. em relações de reciprocidade e mu-
tualidade, o poder pode se libertar da tirania e da dominação, e 
capacitar para vivências amorosas de justiça, cuidado e restau-
ração. nesse dinâmico jogo de relações pode se manifestar uma 
profunda experiência com a divindade e, simultaneamente, 
com a humanidade. humano e divino se inter-relacionam na 
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práxis do amor e da diaconia, vivenciada e demonstrada pelas 
mulheres que se puseram em relação com jesus e com paulo. 
como irmãs, mãe, discípulas, diaconisas e apóstolas de jesus, 
nelas e por meio delas se expressam igualmente o amor divino 
e o humano.

para abordar os textos, tecer reflexões e esboçar conse-
quências que considero relevantes para atuais processos de 
conscientização, movimentos e lutas de mulheres e homens, 
valho-me de metodologias exegéticas histórico-sociais e his- 
tórico-críticas, e de referenciais hermenêuticos que contem-
plem as dinâmicas conflitivas e efeituais da história interpreta-
tiva. hermenêuticas feministas de libertação também utilizam 
da categoria analítica de gênero para melhor compreender as 
relações assimétricas de poder e os esforços de mudança que 
estão indiciados nos textos em questão. as interações nas di-
nâmicas do discurso religioso, no caso teológico cristão, são 
igualmente importantes, no sentido de buscar informações 
também em outros textos daquele mundo contemporâneo, 
quando possível, sejam estes em nível cristão não canonizado 
(apócrifos) ou em nível de narrativas de historiadores da an-
tiguidade.

 parte desse trabalho de pesquisa e estudos realizados 
encontra-se, pois, neste livro. cabem, aqui, agradecimentos 
ao cnpq pela bolsa de produtividade em pesquisa, à puc 
Goiás pelas horas-aula de pesquisa, ao corpo docente e discen-
te dos programas de pós-Graduação stricto sensu em ciências 
da religião e em história da puc Goiás pelo apoio e carinho 
recebidos.

Desejo que Maria, Jesus e Paulo com as Mulheres agre- 
gue perspectivas e valores a pessoas que se encontram em mo-
vimentos eclesiais, socioculturais, político-econômicos e/ou 
em busca de processos (in)formativos, também no que tange 
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à espiritualidade. olhar para as mulheres com maria, jesus e 
paulo pode alentar a perseverança e a criativa teimosia de sa- 
ber que as relações podem ser diferentes e que a gente faz a 
diferença!

Goiânia, Dia da consciência negra de 2012.


