
 

O Arcebispo Metropolitano de Buenos Aires Iosif 
 

HOMILIA DOMINICAL 
Domingo das Miróforas 

Arcebispo Iosif de Buenos Aires 

 

(…) ἀλλὰ φύσις ἀσθενὴς τὴν ἀνδρείαν ἐνίκησεν,  
ὅτι γνώμη συμπαθὴς τῷ Θεῷ εὐηρέστησε (…) 

(…) mas a natureza débil superou a coragem,  
já que sua determinação compassiva já havia agradado a Deus (…) 

II Kathisma do Ofício de Matinas da festa 
 

 

A festa de hoje é como um 
instante do epílogo da paixão do 
Senhor: a descida do corpo de Jesus da 
cruz, a sua deposição no sepulcro e o 
subsequente processo de 
embalsamamento até a ressurreição.  

Figuram na cena outros 
protagonistas; é por isso que a Igreja 
celebra hoje a memória das mulheres 
Miróforas: Maria, a de Magdala; Maria, 
a de Cléofas; Salomé, esposa de 
Zebedeu; e Joana, administradora do 
Rei Herodes. Também José, o de 

Arimateia, distinto senador e discípulo oculto de Jesus, é recordado juntamente com Nicodemos. 

A prisão de Jesus faz com que, quase instantaneamente, o grupo dos Doze se disperse. Na 
verdade, no momento da crucificação, de todos aqueles, apenas João está presente. Os outros 
desaparecem de cena até depois da ressurreição. Outros seguidores aparecem na hora-chave e, 
principalmente, as mulheres discípulas, que podemos – e devemos – considerar "equi-apostólicas", 
ou seja, desfrutam da mesma apostolicidade que o grupo dos Doze. 
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Em uma sociedade de corte 
notadamente patriarcal e machista, 
sobretudo na esfera religiosa, Jesus 
vem subverter essa tradição de forma 
radical. Assim, a apostolicidade e o 
discipulado não se limitam aos Doze. 
Na verdade, havia outros grupos 
maiores em número que foram 
configurados de acordo com uma 
hierarquia operativa e que, 
necessariamente, convergiam para a 
pessoa do Mestre Jesus. Neste amplo 
contexto as mulheres 
desempenharam um papel 
fundamental. Jesus as acolhe e as 
considera em pé de igualdade com os homens: não há dúvida sobre isso. E não apenas as que 
se encontravam entre as anteriormente mencionadas, mas outras, como Marta e Maria, as 
irmãs de Lázaro, e muitas ainda, todas exemplo de discipulado; e a mais excelsa das 
excelências: Maria, a sua Mãe. 

Evidentemente, esta ruptura de preconceito contra as mulheres – que era um costume 
enraizado na então tradição religiosa – causava desconforto nos seus ministros. Tal abertura 
era posta sob suspeita; o respeito lhes soava irreverente; o reconhecimento, sacrílego. No 
entanto, o rabino Jesus seguirá em frente com sua estratégia missionária, penetrando nas 
periferias existenciais da sociedade: "Aqueles que são saudáveis não precisam de médico, mas 
os que se encontram enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores", dirá ele. É por 
isso que não deixará de se aproximar e de dialogar com a samaritana – cuja memória a Igreja 
celebrará em algum domingo subsequente – ou em aceitar em seu grupo de seguidores Maria 
de Magdala, ou a mulher que lavara seus pés antes da sua paixão: estes são alguns exemplos, 
dos mais emblemáticos. 

Análogas à abertura e aceitação do 
Mestre são a devoção, a disposição e, 
finalmente, a consagração dessas mulheres. 
Nos eventos mais críticos do drama 
messiânico, apenas elas acompanham o 
Mestre. A paixão de Cristo - descrita mais 
tarde pelos evangelistas - foi testemunhada e 
vivida somente pelas personagens que a 
Igreja comemora hoje: as demais estão 
ausentes. Desta forma, a paixão de Jesus – 
assim como a sua ressurreição – está 
inevitavelmente tingida com a auréola 
feminina. 

O zênite da paixão é compreendido, portanto, pela inextinguível entranha materno-
feminina. A morte é suportada e assimilada apenas pela "poderosa debilidade" da natureza 
feminina que, de uma vez para sempre, será revelada como atividade plena, receptividade 
incomensurável, abertura infinita em direção ao Infinito: uma imagem clara da humanidade 
já restaurada e elevada no transcendental "fiat"– γένοιτο - mariano. 
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Assim, o evento da agonia divina não pode ser concebido sem a presença feminina que 
a acolhe e a contém, tornando-se vicária para toda a humanidade cristã. É que o estupor da 
"impotência" masculina, do "terror" varonil, da viril "vingança" que se impõe ao próprio Deus, 
só pode ser acolhido, contido e sublimado na "profundeza-feminina", naquela capacidade 
ilimitada e catalisadora que sublima toda a negatividade desviante de sua contraparte 
masculina, enquanto a reverte e a devolve já expiada. 

Apenas a potência dessa natureza, criada, é claro, à imagem e semelhança do Arquétipo 
-, que a irracionalidade masculina ainda crê débil e frágil -, poderia ter suportado o espetáculo 
da morte de Deus; só aquelas mãos - frágeis para muitos – tiveram a força suficiente para 
carregar o peso da própria divindade, a coragem suficiente para lavar as suas feridas; a 
audácia suficiente para embalsamar e sepultar o corpo do Deus morto. Onde estava a coragem 
da assembleia dos varonis apóstolos? Onde estava a força do grupo dos vigorosos discípulos? 
Onde estava a ousadia dos seguidores masculinos? 

Evidentemente, a paixão, a 
piedade e a consagração destes 
surgem ao lado da confissão de fé 
do próprio Pedro: o discípulo 
proclama, as mulheres executam a 
proclamação, mesmo após a morte 
do Verbo. Somente a sacra 
temeridade das mulheres 
apaixonadas poderia impulsioná-
las – apesar, até mesmo, da 
eventualidade de sua própria morte 
– a visitar o Leão de Judá que jazia 
inerte no sepulcro e a contemplar o 
espetáculo inaudito da morte de 
Deus: somente a infinita 
sensibilidade feminino-maternal – a sua fragilidade revelada soberana - poderia suportar – 
ainda que provisoriamente – tal antinatural reversão da ordem ontológica. Enquanto isso, os 
homens seguidores do mestre se escondiam "por medo" (Jo 20: 19) dos judeus. 

Essa mesma mescla de sensibilidade e potência deve ser escolhida para receber a 
notícia da ressurreição e comunicá-la. As mulheres são as primeiras a ver o Ressuscitado. Elas 
são as primeiras testemunhas da reconstituição completa da ordem que presenciaram 
subvertida: elas o veem e não duvidam. A experiência da fé nas Miróforas é prístina, direta, 
solar. 

Não há nelas lugar para questionamentos ou dúvidas. É uma fé que atua a partir de um 
arco cardíaco dilatado ao Infinito. Uma fé sentida com as entranhas e não com o cérebro. Uma 
fé amada com a paixão inexorável daqueles que indeclinavelmente dão e oferecem - "hostiam 
divinam offerente". 

 

Cristo ressuscitou! 

Verdadeiramente ressuscitou! 
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