MULHERES
Marcos 15:40-41
“...elas tinham seguido e servido a Jesus” (Mc 15:41a)
No último dia 8 foi um dia muito especial, não pela data em si, mas pelas
mulheres especiais, criadas e amadas por Deus, que neste dia são
carinhosamente lembradas. Quando lemos os evangelhos e passamos em
revista os principais acontecimentos da vida de Jesus, o centro do Evangelho,
vemos que as mulheres sempre estavam ali ao seu redor. Quando Jesus ainda
nem sequer havia nascido, sua vinda é anunciada a Maria, que depois celebra
a notícia com Isabel (Lc 1:39-56). Quando Jesus é apresentado no templo, a
profetisa Ana dá graças a Deus e conta que o menino seria a redenção de
Jerusalém (Lc 2:36-38). Poderíamos percorrer toda a trajetória de vida de
Jesus e ver as mulheres ali presentes (Lc 8:2-3). Quando chegamos ao final do
ministério, as mulheres novamente têm sua presença marcada. O relato de
Marcos informa que no momento mais difícil, dolorido e angustiante da
missão de Jesus, sua crucificação, as mulheres estavam ali (Mc 15:40). Pelo
desconforto da realidade, não perguntaremos aqui onde estavam, naquela
hora tão difícil, os doze homens que Jesus havia escolhido como discípulos.
Quando o Mestre é sepultado por José de Arimatéia e Nicodemos (Jo 19:3839), são duas mulheres, e não os discípulos, que observam onde Jesus é posto
(Mc 15:47). Na manhã de domingo, quando Maria Madalena, Maria (mãe de
Tiago) e Salomé vão ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus (Mc 16:12), quase que como um prêmio pela presença marcante e decisiva das
mulheres, elas têm o privilégio de serem as primeiras a receber a boa nova da
ressurreição de Jesus (Mc 16:4-8). Todos estes fatos são ainda mais notáveis
quando contrastados com o pano de fundo da época, em que as mulheres
praticamente não tinham espaço nem importância. Mesmo assim, fizeram
toda a diferença. A síntese de Marcos é categórica: “elas tinham seguido e
servido a Jesus” (versículo em destaque). Como você tem usado a sua vida?
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“Mais especial do que este dia é saber que sou especial porque Jesus me
ama”.

