Pequeno resumo

As sociedades antigas, pré-cristãs, tinham uma cultura onde havia uma
hierarquização, onde os seres humanos eram divididos entre: homens – os que
eram contados; seguidos pelas mulheres – já consideradas um nível abaixo;
seguidos pelos escravos – que obviamente eram serviçais que não tinham o
mesmo valor que o homem e a
mulher; os estrangeiros – que
nem serviçal era e que portanto
não tinha valor; e por último eram
as crianças – que ficavam no final
desta tabela sendo os menos
importantes.
Não somente na sociedade précristãs, mas, num grande período
da história do povo de Deus
também foi assim: essa divisão era
social e todos viviam assim. Em
quase todos os povos a mulher era
submetida ao homem. Sua grande
tarefa era obedecer.

Na dura descrição de Cícero (106 a.C. 43 a.C.), filósofo e cronista do tempo
de Jesus, as mulheres estavam à frente
apenas dos animais na estrutura social.
Vejam o que dizem estes dois autores:

“O homem tem a cortesâ para sua
diversão sexual; as concubinas para o
uso diário, e as esposas de sua própria
posição social, para criar os filhos e
serem as donas da casa e sempre fiéis”.
(Demostenes – 322 a.C.)
“As moças solteiras precisam ser
vigiadas. O cuidado da casa, dos filhos
é tarefa das casadas que devem
também cultivar o silêncio” (Plutarco –
100 d.C.)

Ser mulher na antiguidade era sinônimo
de submissão ao homem, seja ele pai,
irmão ou marido. Muito pouco lhe era
permitido. A cultura era a maior
repressora feminina.

O Judaísmo, segundo suas
tradições , encara a mulher bem
diferente do homem.
A constituição familiar no
Judaísmo foi sempre patriarcal
(o pai era o poder).
Tudo girava em torno das decisões
masculinas .
A religião judaica tem como rito de
iniciação à circuncisão. Este rito é
essencialmente masculino.
Alguns autores –depois de suas
pesquisas – chegam a dizer que
a mulher valia menos que um
animal, em algumas circunstâncias.

Existem dentro do Judaísmo,
alguns princípios , que
determinam o que era ser judeu.
Assim, Judeu é aquele que
nasce de mãe judia (chamada
por eles a “lei do ventre”), não
existe outra possibilidade. É
portanto, a mãe, não o pai, que
determina a identidade judaica
do filho; é a mãe a principal
responsável pela educação dos
filhos, pela manutenção do
espírito judaico, da cultura e das
tradições familiares. No âmbito
da formação do lar judaico a
Mãe representa uma peça
fundamental.

Com o passar do tempo, o pensamento e
atitudes dos cristãos, foram se afastando
das fontes, isto é, dos ensinamentos dos
apóstolos. A Igreja que foi se formando
reforçou a figura masculina, deixando bem
de lado a feminina.
Aí a cultura patriarcal foi tomando conta da
consciência popular. Um abandono lento de
tudo aquilo que Jesus pregou sobre
igualdade e fraternidade foi se tornando
fraco e se modificando.

A organização e a hierarquização, isto é,
pensar e viver a Igreja como uma pirâmide
onde os homens (Bispos e padres) são o
topo da estrutura, acabaram com a vida
das primeiras comunidades cristãs.
A experiência nos primeiros tempos,
onde a mulher foi até diaconisa, como nos
mostra São Paulo, foi diminuindo.
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O Outro lado do valor da
mulher hebraica:

No Antigo Testamento encontramos
muitas mulheres exercendo forte
liderança. Elas envolviam-se com a
defesa, permanência e a formação da
consciência do povo hebreu.
As mulheres estão presentes onde a
vida está fragilizada e ameaçada.

O riso de Sara, no livro
do Gênesis nos revela sua
participação na constituição
do povo ao gerar um
Filho (Gn.17,9-15).
Os cânticos de Míriam,
Débora e Ana revelam
a alegria da mulher,
fazendo sua parte
na história da salvação.
Rute é o exemplo
de solidariedade da
mulher oprimida. As parteiras no Egito, com coragem e astúcia
tramam um novo projeto de sociedade. Nesta nova sociedade
a vida deve ser defendida e preservada.

Judite é exemplo de firmeza na luta de resistência. Ester
com determinação expõe a própria vida pela salvação de
seu povo. A mãe dos Macabeus dá testemunho de fé e
foi fiel ao Projeto de Javé. Outras grandes profetizas como
Hulda não podemos
esquecer. A tradição
de fé em Israel
tem marcas da
atuação feminina.
Lá onde a capacidade
de resistência do povo
parecia se esgotar,
sempre aparece uma
mulher forte.

Porém, outros autores e autoras,
são firmes em dizer que nem
sempre a mulher foi inferior aos
homens.
Pelo contrário, no tempo Matriarcal
(Adão e Eva, Abraão, Samuel,...) as
mulheres eram as que lideravam o
clã (famílias). Muitos estudos têm
sido feitos sobre mo assunto.

No conceito matriarcal,
todos os homens são iguais”.
Porém, houve uma época em que
as coisas mudaram e o machismo
tomou conta do mundo. Aí a história muda e a
mulher passa a sofrer exclusões, rebaixamento e até escravidão.
A história nos conta que fora da Bíblia, a mulher esposa não era
companheira, mas a servidora do marido.
Basta ver a História do Brasil na época do descobrimento e da escravidão.

Vimos como era a cultura do Oriente
Médio, onde Jesus viveu. Rabinos
judaicos iniciavam todos os encontros
no templo com as seguintes palavras,
"Bendito sejas Tu, Senhor, porque Tu
não me fizeste mulher".
As mulheres eram excluídas da vida
religiosa e raramente lhes ensinavam
.
a Torá em privacidade.
Até que Jesus começou publicamente
a incluir muitas mulheres como suas
discípulas, o que enfurecia os líderes
religiosos. Ele ensinou multidões de
homens e mulheres, curou e operou
muitos milagres tanto para os
homens quanto para as mulheres.

Naquele tempo, existia uma lei que permitia o marido
divorciar-se da sua esposa por qualquer coisa, por exemplo,
pelo fato do jantar não está pronto a tempo. Imagine a
insegurança e a crueldade que essa lei trazia às mulheres.
E, como você já deve
prever, a esposa nunca
poderia se divorciar do
marido. Jesus, no entanto,
anunciou que ambos,
homens e mulheres,
tinham o direito de se
divorciar, Mas somente em
caso de adultério.Ensinou
que o divórcio, certamente,
estava fora da maneira como
Deus criou o casamento.

Atire a
primeira
pedra
quem não
tiver
pecado.

Outra lei social da época de Jesus: a mulher que fosse pega em adultério deveria
ser apedrejada até a morte. Ao homem, nenhuma pena. Sabendo da maneira
como Jesus tratava as mulheres,os fariseus queriam saber como Jesus lidaria
com isso. Então, certo dia, vários homens arrastaram uma mulher adultera
diante de Jesus. E, o que Ele fez? – Salvou a mulher da morte jogando para os
acusadores os próprios pecados. Todos saíram calados.

"Para mulheres e outras pessoas oprimidas, Jesus virou de
cabeça pra baixo certas leis da sua época. De acordo com o
grande estudioso bíblico Walter Wink, Jesus violou as morais do
seu tempo em todos os seus encontros com mulheres
registrados nos quatro Evangelhos".

Faz sentido ver que foram as mulheres
que o amaram e ficaram aos pés da cruz
de Cristo, enquanto que a maioria dos
discípulos fugiram para salvar suas vidas.
E foi a uma mulher para quem
Jesus primeiro apareceu após ressuscitar
após a crucificação. Isso é notável.
A ressurreição de Cristo foi uma prova
de tudo o que Jesus disse.
Jesus deu a elas o papel de falar
a outros sobre Sua ressurreição.
Há um Biblista que lembra ainda quão
estranho devia ser, na época, ver um
profeta circulando com um grupo de
seguidores que incluía um número
razoável de mulheres.
Afinal, o gênero feminino, como os
estrangeiros, os pobres e os doentes, vivia à margem da sociedade.

Porém, a mulher que mais nos fala de Jesus é Maria, sua
Mãe. Diz uma biblista que Deus quis que Jesus nascesse de
uma mulher, para nos revelar a grandeza da mulher, sua
maternidade e sua presença na humanidade.

Uma das característica de Paulo, é que ele prega uma certa
igualdade entre homens e mulheres. Esta é uma visão quase
oposta dos padrões da época e especialmente com os padrões do
cristianismo que iria se desenvolver no mundo depois de algumas
décadas. Ele dava
às mulheres vários
direitos, como
falar nas igrejas,
e pasmem!
Elas até lideravam
nas comunidade.
Chegam a ser
diaconisas.

Paulo preso

Em 1ª a Corintios 7, Paulo diz:
“O marido pague a sua mulher o
que lhe deve, e da mesma
maneira a mulher ao marido. A
mulher não tem domínio sobre o
seu corpo, mas sim o marido; e
da mesma forma o marido não
tem domínio sobre o seu corpo,
mas sim a mulher.”
“Na mesma carta ele manda as
mulheres cobrirem a cabeça e
que se calem na Igreja. Caso
queira conhecer melhor a lei que
perguntem a seus maridos, em
casa.”
Duas posições diferentes.
Por que?

Na época de Paulo, Corinto era uma
cidade grande da Grécia. Tinha dois
portos e era um centro de cultura.
Mas havia muita desordem nas
comunidades , pois, a influencia
de uma cultura pagã era real.
Em geral, Paulo passava algum
tempo nas cidades, antes de
começar a pregar, para conhecer
melhor os costumes. Em algumas
situações ele precisava falar mais
sério, ou mais terno; valorizar certos
aspectos dos costumes ou chamar a
atenção para que esses costumes
não penetrasse e causasse transtornos
nas reuniões e na vida dos fiéis.
Ele respeitava certos
costumes judeus quando falava para judeus, e o mesmo para outros povos.
Ele era um homem inteligente e preparado. Percebia as coisas.

Porém, as atitudes de Paulo diante do cristianismo foram de grande abertura.
Viajava muito, visitando as comunidades. Essa abertura, vinha do
conhecimento humano que tinha e do Espírito Santo, como muitas vezes ele
mesmo fala.
E teve então, uma atitude de grande abertura ressaltando a mulher nos
serviços das comunidades. Na carta aos Romanos ele deixa as mulheres orarem
e profetizarem nas comunidades. Faz que outras companheiras tenham cargos
e lideranças como Febe
(diaconisa da comunidade
De Cêncris), Prisca, Trifena,
Maria,Pérside , Junias
(que esteve na prisão com
ele). Um escritor cristão
mais tarde, vai falar que
Junia, pela sua vida digna
foi a única citada
entre os apóstolos.
E isso era próprio só
de santos homens.

Contrariando a lógica da
época,os relatos dos quatros
Evangelhos, escritos entre os
anos 30 d.C. e 80 d.C., dão
enorme importância à
presença feminina.
Alguns autores afirmam que
a Influência de Jesus, - que
não fazia distinção de
pessoas – povoasse o
pensamento dos
redatores dos Evangelhos.
Isso, unido a ideia da vinda
do Messias que retornaria
em breve.

A conclusão que tiramos disso tudo
é que a noção que apenas homens
podem liderar as igrejas de hoje, não
tem fundamento histórico.

Conclusão
1º - Não deixar de ler Provérbios 31,10-31 - “A mulher ideal”

2º - Como muitos já conhecem bastante a “linguagem bíblica”, sabem que
muitas passagens da Bíblia tem por traz um significado, pois os textos são
simbólicos.
3º - Jesus declara publicamente a igualdade entre as pessoas. Eleva a criança,
os idosos, os doentes, os excluídos, os escravos e a mulher.
4º - As nossas Igrejas, na sua história, foram muito severas com as mulheres,
porém, hoje já são bem mais abertas e valorizam muito mais o papel e a
presença da mulher nas comunidades, paróquias, dioceses. Embora ainda, é
preciso muito mais abertura.
5º - Pela História Bíblica vamos aprendendo a valorizar, respeitar e amar as
pessoas, especialmente os mais excluídos das sociedades.

1 – Você concorda com tudo que vimos?
Sabe alguma da história antiga sobre as
mulheres?

2 – Como foram e são tratadas as mulheres
de sua família?

3 – O que diria sobre a emancipação das
mulheres na sociedade de hoje?
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