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Intro du ção

A vida co ti di a na das mu lhe res, so bre tu do das pe ri fe ri as das ci -
da des, é uma luta diá ria pela so bre vi vên cia, pela vida. São tan tas his -
tó ri as de re sis tên cia e tão cri a ti vas e di fe ren tes! Nes tes ros tos, há vo -
zes, ora vale de do res que se ex pres sam em la men tos, ora si lên cio,
ora gri tos de ale gria e de fes ta.

Mas é uma his tó ria de mu lhe res fe i ta e ce le bra da nos bas ti do res 
da his tó ria da hu ma ni da de e da Igre ja. Pois a his tó ria ofi ci al foi “pro -
ta go ni za da” e es cri ta por mão bran ca, por ho mens, a par tir da clas se
do mi nan te. Assim, mu i to fa cil men te se es con deu a pre sen ça de mu -
lhe res, si len ci an do-as e tor nan do-as in vi sí ve is, ocul tas, es que ci das,
ne ga das... No nos so tra ba lho com Bí blia, te mos co nhe ci men to de que 
seu uso e sua in ter pre ta ção pa tri ar cal e an dro cên tri ca foram le gi ti -
man do a si tu a ção de opres são das mulheres.

No in tu i to de so mar este tra ba lho a de ou tras mu lhe res que ti ve -
ram a ou sa dia de sus pe i tar do tex to sa gra do e das in ter pre ta ções fe i -
tas pela au to ri da de do Ma gis té rio, du ran te sé cu los, cen tro mi nha
aten ção nos cin co ro los (me gil lot) li túr gi cos, usa dos nos mo men tos
mais im por tan tes da vida ce le bra ti va do povo is ra e li ta. A pa la vra me -
gil lot, em he bra i co, sig ni fi ca ro los. Na que la épo ca, para os es cri tos
da Bí blia, eram usa dos o pa pi ro e o per ga mi nho. De po is de es cri to o
tex to, es ses ma te ri a is eram en ro la dos e guar da do em ur nas. A pa la vra 
Pen ta te u co quer di zer cin co ur nas ou es to jos, em que se guar da vam
os ro los da lei.

Nas nos sas Bí bli as, os cin co me gil lot es tão es pa lha dos en tre os
li vros his tó ri cos (Rute e Ester), poé ti cos (Ecle si as tes e Cân ti co dos
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Cân ti cos) e pro fé ti cos (La men ta ções) e, na Bí blia he bra i ca, es tão re u -
ni dos num gru po só: os Escri tos. Estes li vros per ten cem ao ci clo da
le i tu ra si na go gal.

O in te res se por es tes li vri nhos é jus ta men te pelo pou co va lor
que lhes é atri bu í do, por fa ze rem par te da li te ra tu ra sa pi en ci al, por
se rem no ve las po pu la res, com re la ção ao “sta tus” que o Pen ta te u co
(Torá) ocu pa em toda a Bí blia.

Por que não pen sar num Pen ta te u co Fe mi ni no? O que ins pi rou
a co mu ni da de ju da i ca a in clu ir es tes cin co ro los que tra zem a mar ca
da re sis tên cia e o pro ta go nis mo da mu lher nas li tur gi as fes ti vas? Até
que pon to, o Pen ta te u co Fe mi ni no pode ser uma for ça re vo lu ci o ná ria
para as mu lhe res cris tãs?
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CA PÍ TU LO 1

Impri min do, nos me gil lot, a mar ca

da re sis tên cia fe mi ni na

O pós-exí lio é co nhe ci do como o pe río do da re cons tru ção da
co mu ni da de ju da i ca. Foi uma ex pe riên cia con fli ti va mar ca da pela re -
la ção en tre os di fe ren tes: gru po dos exi la dos que re tor nam a Judá,
dos es tran ge i ros e do povo da ter ra; pro je tos de re cons tru ção da ci da -
de de Je ru sa lém e do tem plo; im pé ri os que do mi nam: per sa, he lê ni co
e romano.

O pe río do his tó ri co de Ne e mi as (445 a.C.) e Esdras (398 a.C.)
até o sé cu lo II a.C. é mu i to im por tan te para a for ma ção da Bí blia
como li vro. A Torá, pou co a pou co, foi tor nan do-se o cen tro do Ju -
da ís mo. E, os me gil lot, sur gem como ex pres são da re sis tên cia di an te
da opres são e ques ti o nam o fe cha men to da co mu ni da de ju da i ca, a
par tir da voz e ação das mu lhe res. Des ta for ma, en con tra mos dois
pen ta te u cos: os ro los da lei e os ro los da re sis tên cia fe mi ni na.

1.1 Pen ta te u co: os cin co ro los da lei

A Torá (= Lei de Mo i sés), con ce bi da como ins tru ção e ori en ta -
ção de Deus para que o povo se guis se o ca mi nho cer to, ga ran tia vida
e li ber da de. Mas seu sen ti do foi mu dan do ao lon go do uso atra vés da
his tó ria. Nes te sen ti do, quan do fa la mos da lei, es ta mos nos re fe rin do
à Torá, isto é, ao Pen ta te u co.

6 PVN 295



No tem po da do mi na ção per sa (538-333 a.C.), o Pen ta te u co re -
ce be for ma de fi ni ti va com a união das tra di ções Ja vis ta, Elo ís ta, De u -
te ro no mis ta e Sa cer do tal. Ele se con ver te em do cu men to base do Ju -
da ís mo e da iden ti da de da fé ju da i ca. Num cer to sen ti do, a lei deu
iden ti da de ao povo, ga ran tin do des sa for ma sua so bre vi vên cia como
na ção den tro do im pé rio. Por ou tro lado, a re le i tu ra sa cer do tal da his -
tó ria acen tu ou a prá ti ca e ob ser vân cia ri go ro sa da Torá, con si de ra da
como ca mi nho úni co da sal va ção (Ne 8,1-8). E mais, a lei de Deus foi 
considerada também a lei do rei (Esd 7,26).

A va lo ri za ção das Escri tu ras, dan do des ta que à lei, sur giu du -
ran te o exí lio, quan do não ha via mais tro no, nem al tar, nem tem plo. A 
co mu ni da de ju da i ca se or ga ni zou em tor no da Pa la vra. O Ju da ís mo
tor nou-se uma “re li gião do li vro”, uma co mu ni da de su je i ta à lei de
Mo i sés. Di an te da ne ces si da de do co nhe ci men to, da in ter pre ta ção,
do en si na men to e da apli ca ção da lei (Esd 7,10), sur gem os es cri bas e
es pe ci a lis tas na lei. E, para po pu la ri zar, ainda mais, o uso da lei, os
fariseus passam a ensiná-la nas sinagogas.

Nes te sen ti do, o tem plo e a lei fo ram subs ti tu in do o pa pel que
ca bia à pro fe cia nas épo cas an te ri o res. Fo ram es ta be le cen do con di -
ções para al guém fa zer par te do povo de Deus e de ter mi nan do quem
es ta va mais pró xi mo de Deus e quem es ta va mais dis tan te, atra vés da
lei da pu re za ét ni ca e da lei do puro e do im pu ro. O gru po que mais
so fre na pele as con se quên ci as ne ga ti vas da apli ca ção ri go ro sa da lei
de pu re za são as mu lhe res.

1.2 Pen ta te u co: os cin co ro los da re sis tên cia fe mi ni na

Di an te do pro je to ex clu den te do 2º tem plo, en con tra mos ou tras 
for mas de ma ni fes ta ção do mo vi men to pro fé ti co que bus ca, na sa be -
do ria po pu lar, a re sis tên cia con tra a im po si ção do Ju da ís mo le ga lis ta
e con tra a vi são er ra da de Deus que era ma ni pu la do pe los sa cer do tes.
As leis dis cri mi na vam os po bres da ter ra, os es tran ge i ros, os sa ma ri -
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ta nos e prin ci pal men te as mu lhe res pelo sim ples fato de se rem ge ra -
do ras de vida. No en tan to, des de os tem pos mais an ti gos, sem pre
hou ve re a ção con trá ria à mar gi na li za ção da mu lher, ape sar do
pa tri ar ca lis mo.

No pe río do pós-exí li co, a mu lher era mar gi na li za da como im -
pu ra (Lv 15,19-30; 12,1-8), e a es tran ge i ra ex pul sa como pe ri go sa
(Esd 9,1-2; 10,1-3), in fe ri or ao ho mem (Eclo 42,9-11; 22,3). A re sis -
tên cia e a va lo ri za ção da mu lher cres ce ram no pe río do em que a sua
marginalização era mais pesada.

Den tre os vá ri os es cri tos bí bli cos de re sis tên cia pro fé ti ca po pu -
lar, de te re mo-nos na co le ção dos me gil lot (cin co ro los fes ti vos) ou
Pen ta te u co Fe mi ni no. Eles des ta cam o pro ta go nis mo da mu lher na
luta pela vida, sua be le za, sua so li da ri e da de com os po bres e es tran -
ge i ros, sua liberdade e sua igualdade em relação ao homem.

O rolo de Can ta res

Há qua se uma una ni mi da de na pes qui sa bí bli ca de que Can ta -
res ou Cân ti co dos Cân ti cos seja uma pro du ção da épo ca per sa.

[...] Como pro du to fi nal, o Cân ti co dos Cân ti cos é obra pós-exí li ca, sé cu lo
IV (450-350). É num cli ma con fli ti vo de re es tru tu ra ção po lí ti ca, so ci al, eco -
nô mi ca e re li gi o sa, de mo ra li za ção e de re tor no à lei que o li vro é com pi la do
(SILVA, p. 17).

As mu lhe res são os su je i tos no rolo de Can ta res e re fle tem uma
tra di ção oral que está in te i ra men te re tra ta da em cân ti cos: a vida, as
es co lhas, os sen ti men tos de amor. Assim, po de mos per ce ber que a
ini ci a ti va é da jo vem cam po ne sa, a fala e as ações tam bém são dela.
A mu lher fala mais do que o ho mem. A Su la mi ta vai rom pen do, pro -
fe ti ca men te e com muita sutileza, as visões de mundo de sua época:

¢ Des mis ti fi ca o mito da cri a ção do Gê ne sis, mar ca do pela ex -
pe riên cia de que da, de pe ca do, de con de na ção, de mal di ção, 
da mor te e da dor en tre ho mem e mu lher. Ao con trá rio, a Su -
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la mi ta e seu ama do fa zem a ex pe riên cia do amor, da ale gria,
de pra zer, de en con tro, de sa u da de. Uma re la ção de re ci pro -
ci da de e igual da de mar cam a re la ção dos aman tes.

¢ Des car ta com a vi são do sexo, cuja úni ca fi na li da de é a pro -
cri a ção. A po e sia da Su la mi ta em ne nhum mo men to fala de
pro le, mu i to me nos de ca sa men to e fer ti li da de. Ela anun cia
a ex plo são do amor, do pra zer.

¢ Rom pe com a men ta li da de da so ci e da de pa tri ar cal. Não
apa re ce nos cân ti cos a fi gu ra e a fun ção do pai. A pro pos ta
da Su la mi ta é re cons tru ir a fa mí lia, a so ci e da de a par tir do
et hos da mãe, da casa da mãe.

¢ Rom pe com um as pec to da cul tu ra se mi ta em que o ho mem
é su je i to de tudo. A Su la mi ta tem a pri me i ra e a úl ti ma pa la -
vra no li vro. Ela toma a ini ci a ti va em tudo, in clu si ve no
amor, é ela que ofe re ce ao ho mem o seu amor. É ela que
con duz o ho mem para a casa.

¢ Resis te à ide o lo gia do po der eco nô mi co, onde o cor po era tido
como meio de pro du ção, mer ca do ria, ob je to de tro ca, com pra e 
ven da. Nos ver sos de sua po e sia, ela de cla ra sua li ber da de, sua
au to no mia e afir ma-se ser dona de sua pró pria vi nha.

¢ Igno ra a fun ção do tem plo, os sa cer do tes, os có di gos da lei
que con de na vam a mu lher a vi ver im pu ra. Para a Su la mi ta,
o ca mi nho da pu re za pas sa pe los cor pos que se en con tram,
que se bus cam, que se que rem e que se amam.

¢ Re vo lu ci o na com a ide ia de um Deus cul tu al, ri tu a lís ti co. A
Su la mi ta re cu pe ra e res ga ta a ima gem de um Deus cri a dor
de cor pos, da na tu re za e do cos mo.

Po de mos per ce ber que, nes tes be los e pro vo can tes po e mas de
amor da Su la mi ta e de suas com pa nhe i ras, está im pres sa a me mó ria
co le ti va e sub ver si va das mu lhe res que lu tam pelo fim do con tro le do
cor po, da se xu a li da de e pelo direito ao prazer.
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O rolo de Rute

O pe que no rolo de Rute é um con to po pu lar, uma no ve la que
tra ta de pro ble mas das al de i as do in te ri or de Judá: de sa pro pri a ção
das ter ras dos po bres pe los ri cos (Ne 5,1-5); ob ser vân cia da lei do
res ga te (Ne 5,8-11); ca sa men to com mu lhe res es tran ge i ras e mis tu ra
de ra ças (Esd 9,1-2; 10,2.10; Ne 13,23-27); de sin te gra ção das fa mí -
li as, dos clãs (Ne 7,4-5). Po de mos si tu ar “a épo ca da re da ção do li vro
em tor no do ano 400 a.C.” (BOHN GASS, p.188).

O rolo de Rute tam bém é uma his tó ria de mu lhe res au to de ter -
mi na das. A ve lha No e mi e a jo vem Rute as su mem pa péis ati vos e
lu tam para so bre vi ver em um mun do pa tri ar cal. E, nes te caso, os
ho mens não são mu i to va lo ri za dos. O rolo faz par te do mes mo mo vi -
men to de re sis tên cia con tra a cen tra li za ção do Ju da ís mo no tem plo de 
Je ru sa lém, exer cen do sua pro fe cia ao de fen der o uni ver sa lis mo do
amor de Deus e o di re to dos po bres. Rute, mu lher es tran ge i ra, vi ú va e 
po bre pro tes ta, da se guin te forma:

¢  Qu es ti o na o aces so à as sem ble ia is ra e li ta, como es tran ge i ra 
e mo a bi ta (povo des pre za do pe los ju de us). A jo vem Rute
apre sen ta uma nova vi são te o ló gi ca, di fe ren te do ex clu si vis -
mo de Esdras e Ne e mi as. Tam bém os po vos es tran ge i ros
são po vos de Deus, e YHWH não é um Deus ex clu si vo de
Isra el. É in te res san te per ce ber que esta mo a bi ta en tra na ge -
ne a lo gia de Je sus (Mt 1,5).

¢ Re sis te à ob ser vân cia da lei de cir cun ci são, do sá ba do ou do
puro e do im pu ro. So gra e nora in sis tem no res ga te de três
leis que não eram ob ser va das em fa vor dos po bres: do res pi -
gar (Rt 2; Lv 19,9-10; Dt 24,19-22), do res ga te (Rt 4,1-12;
Lv 25,25) e do le vi ra to (Rt 3,12; Dt 25,5-10).

¢ Invi si bi li za Je ru sa lém, o tem plo, sa cer do tes e reis. Rute luta
para res ga tar o pro je to tri bal que vem de uma al de ia do in te -
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ri or. Be lém é a casa do pão, da par ti lha, do po der par ti ci pa ti -
vo, do res ga te da ter ra...

Tam bém nes te rolo de Rute es tão im pres sas mu i tas me mó ri as
de lu tas e ex pe riên ci as de mu lhe res que res ga tam a dig ni da de e o di -
re i to de mu lhe res in de pen den tes, que to mam suas vi das nas suas pró -
pri as mãos, sem depender de algum homem tutor.

O rolo de La men ta ções

O rolo das La men ta ções, como uma co le ção de cin co po e mas,
re tra tam o dra ma vi vi do pela co mu ni da de ju da i ca por oca sião dos
acon te ci men tos de 587, a ru í na de Je ru sa lém. Nes ta es tru tu ra li túr gi -
ca, di ver sas vo zes, in di vi du a is ou co le ti vas, fa lam dos da nos ca u sa -
dos pela guer ra, da de so la ção de Sião, das an gús ti as da de por ta ção e
da con fu são do povo (MONLOUBOU, p. 203).

Di fe ren te men te dos de ma is me gil lot, que apre sen tam o pro ta -
go nis mo e a ini ci a ti va das mu lhe res, o rolo de La men ta ções pa re ce
des to ar um pou co. No en tan to, nos faz re pen sar esta ide ia, fa zen do
re fe rên ci as ao cos tu me das mu lhe res de en to ar cân ti cos de tri un fo e
cân ti cos de la men to (2Sm 1,20.24; Jr 9,16b-17.19; Ez 32,16). Den tro
da tra di ção oral, pode-se su por que o “en to ar cân ti cos de la men ta ções 
era uma ta re fa de sig na da às mu lhe res e de sem pe nha da por oca sião de 
eventos religiosos e políticos quando o povo de Israel se reunia”.

A Bí blia des cre ve o pa pel im por tan te que as mu lhe res de sem -
pe nham nas duas ex tre mi da des da vida: no nas ci men to e na mor te.
Lem bra mos das par te i ras (Ex 1,15) e das car pi de i ras (Jr 9,16-21).
Uma arte que era trans mi ti da de mãe para filha.

Em La men ta ções, en con tra mos me tá fo ras da mu lher: “A pri -
me i ra en tre as na ções está como vi ú va” (Lm 1,1), “a ci da de de Sião
per deu toda a sua be le za” (Lm 1,6) e ou tras pas sa gens bí bli cas. Por
trás das ima gens da mu lher como re pre sen tan te de Judá, do Mon te
Sião, de Je ru sa lém, trans pa re ce a con di ção de las na so ci e da de pa tri ar -
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cal. A re a li da de da mu lher vi ú va, sem di re to à pro pri e da de, pi o ra va
ain da mais a si tu a ção.

O rolo de Ecle si as tes

O rolo de Coé let, co nhe ci do como Ecle si as tes, é um es cri to tar -
dio e sua re da ção fi nal deve ser si tu a da em tor no de ano 250 a.C., sob
o auge da do mi na ção dos Pto lo me us, na Pa les ti na. O su fi xo da pa la -
vra Coé let é fe mi ni no e, no he bra i co, sig ni fi ca “a pes soa que re ú ne,
fala ou lê na as sem ble ia” (BOHN GASS, p. 29). Mas cu li ni za do de -
po is, este nome con ser vou sua re gên cia fe mi ni na em 7,27. A mu lher
ge ral men te de ve ria fi car ca la da. Mas Coé let é al guém que um dia cria 
co ra gem e fala: uma no co me ço (1,2) e ou tra no fim (12,8). E uma ter -
ce i ra vez (7,27), re a gin do con tra quem fala mal das mu lhe res.

Coé let vai des cre ven do no li vro sua ma ne i ra de ver as co i sas de 
sua épo ca. “Eu vi o jus to mor rer na sua jus ti ça e o per ver so pro lon -
gan do seus dias na per ver si da de” (7,15). Os olhos da Coé let es tão
aber tos, aten tos e exa mi nam to das as pro pos tas que lhe são fe i tas pela 
so ci e da de gre co-ju da i ca. Pro fe ti ca men te en fren ta não só a dou tri na
ofi ci al da re tri bu i ção, mas tam bém as no vi da des tra zi das pela
ocupação grega. Aponta caminhos novos ao questionar:

¢ Os va lo res do modo de vida dos gre gos: a va lo ri za ção do
cor po, o pra zer (Ecl 2,1-3), o in di vi du a lis mo (Ecl 4,7-12), o
acú mu lo de ri que zas (Ecl 2,18-23), o po der (Ecl 2,4-11) e o
co nhe ci men to (Ecl 1,12-18). Coé let afir ma que tudo é fu -
gaz, pas sa ge i ro, tran si tó rio (Ecl 1,2; 12,8).

¢ A sa be do ria tra di ci o nal do Ju da ís mo, ba se a da na dou tri na
da re tri bu i ção (Ecl 2,26). Coé let con si de ra este dog ma uma
ilu são e frus tra ção.

¢ O me nos pre zo das mu lhe res pela cul tu ra pa tri ar cal (Ecl
7,27-29). Coé let diz que não foi as sim des de as ori gens, mas 
cons tru ção dos ho mens.
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¢ A prá ti ca tra di ci o nal da re li gião, cen tra da no ofe re ci men to
de sa cri fí ci os no al tar do tem plo e em ob ser vân ci as le ga is.
Coé let in sis te na es cu ta de Deus no si lên cio e na prá ti ca da
jus ti ça (Ecl 4,17-5,6).

¢ A fe li ci da de con se gui da à cus ta da ex plo ra ção do tra ba lho
dos po bres. Para Coé let, a ver da de i ra fe li ci da de con sis te em
vi ver com sim pli ci da de do fru to do seu pró prio tra ba lho
(Ecl 2,24).

Na boca da Coé let ju dia, as pa la vras: “Nada de novo de ba i xo
do sol!” (1,9; 2,11) sig ni fi cam um sé cu lo de opres são, de do mi na ção,
de pe sa da tri bu ta ção. De ba i xo des se im pé rio, é in te res san te ver como 
a Coé let iro ni ca men te con ti nua insistindo que nada há de novo.

O rolo de Ester

A versão he bra i ca do rolo de Ester “foi edi ta da em tor no de
350 a.C., no fi nal da épo ca per sa, pou cos anos an tes de os gre gos
des tru í rem a gran de po tên cia”, e a “ver são gre ga, foi edi ta da en tre
114 e 112 a.C.” (BOHN GASS, p. 22). A nar ra ti va, em for ma de no ve -
la, tra ta de pro ble mas fora de Judá, que in te res sam aos ju de us que vi -
vem na diás po ra.

Aqui apa re ce mais uma vez o pro ta go nis mo da mu lher na li ber -
ta ção do seu povo. Ester, a órfã ju dia, sal va seu povo do ex ter mí nio
(Est 2,7). Ester con tes ta o mun do ba se a do na in jus ti ça e opres são dos
vá ri os Amãs e anun cia a pos si bi li da de de um novo mun do no qual
re i ne a be le za e a har mo nia. O rolo de Ester, além de ex pli car a ori -
gem da fes ta ju da i ca dos Pu rim, quer ani mar as co mu ni da des es pa -
lha das em todo o im pé rio.

Po de mos di zer que os cin co ro los li túr gi cos fo ram uma al ter na -
ti va do povo po bre de pro fe ti zar con tra a ide o lo gia ma chis ta do tem -
plo de Je ru sa lém. Por isso, é re le van te o pro ta go nis mo das mu lhe res
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nos ro los de Rute, Can ta res e Ester, so ma do com o rolo de Coé let que
ques ti o na a cul tu ra pa tri ar cal.

A mar ca im pres sa nes tes ro los é de te i mo sia no res ga te da dig -
ni da de da mu lher e na par ti ci pa ção das lu tas li ber tá ri as do seu povo.
São fiéis ao Deus do Êxo do, a Javé li ber ta dor dos po bres. Pro põem
um novo pro je to de re cons tru ção do povo, ba se a do na luta pela li ber -
da de, por ter ra, pela igual da de e pela vida. Enquan to isso, os sa cer do -
tes fo ram encarcerando e manipulando Deus, na Torá.
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CA PÍ TU LO 2

Desenrolando os cinco megillot festivos

Os cin co me gil lot, no con tex to em que fo ram re di gi dos, car re -
gam a mar ca da re sis tên cia fe mi ni na em suas pá gi nas. Na sa be do ria
po pu lar, este mo vi men to pro fé ti co pós-exí li co bus cou no vas for mas
para se ma ni fes tar. Mas por sé cu los fo ram li dos e in ter pre ta dos, nas
si na go gas e nas igre jas, por homens e a partir de seus interesses.

Neste ca pí tu lo, ten ta re mos de sen ro lar os me gil lot nas prin ci -
pa is fes tas ju da i cas e na li tur gia cris tã ca tó li ca. Não é fá cil des co brir
os mo ti vos que le va ram a co mu ni da de ju da i ca a op tar pela le i tu ra sis -
te má ti ca des ses ro los que, por ra zões des co nhe ci das, não fo ram de vi -
da men te re gis tra dos na his tó ria. O mes mo di ría mos quan to ao pro -
ces so se le ti vo que in clui al guns des ses tex tos e ex clui ou tros no
le ci o ná rio ro ma no.

2.1 Nas prin ci pa is fes tas ju da i cas

Des de o prin cí pio, o li vro de Ester es te ve li ga do à fes ta de Pu -
rim, como tam bém, os po e mas da La men ta ção eram des de cedo en -
to a dos nas ce ri mô ni as. Mas só a par tir da Ida de Mé dia hou ve um
apro ve i ta men to li túr gi co tam bém dos ou tros li vros nas prin ci pa is
fes tas ju da i cas. Tudo in di ca que a le i tu ra em dias de fes ta na si na go ga 
não é tão an ti ga quan to os li vros. Ao de sen ro lar os me gil lot, se gui re -
mos a or dem de le i tu ra do ano li túr gi co, ou seja, a se quên cia das fes -
tas. Tam bém ten ta re mos des co brir a re la ção do li vro com a res pec ti -
va fes ta ju da i ca.
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Pás coa

Pes sach, em he bra i co, sig ni fi ca ori gi nal men te “sal tar, pas sar
por cima”.

A Pás coa ju da i ca acon te ce no pri me i ro dia da lua che ia, ini ci an do-se
ao en tar de cer de 14 de Ni san (mar ço-abril), o pri me i ro mês do ano agrí co la,
o iní cio da pri ma ve ra, e dura sete dias (DAHLER, p. 21).

Pes sach é a ma i or fes ta de pe re gri na ção em Isra el. Pro va vel -
men te era uma fes ta pré-is ra e li ta. A dos Ázi mos tal vez fos se de ori -
gem ca na a ni ta, mas tor nou-se is ra e li ta. Ambas eram ce le bra das na
pri ma ve ra. Esse fes ti val da pri ma ve ra era ce le bra do com as or gi as
que ca rac te ri za vam o cul to da fer ti li da de dos po vos pri mi ti vos. Foi
no sé cu lo V a.C., com Esdras e Ne e mi as, que es ses ri tos nada re co -
men dá ve is fo ram eli mi na dos pela re no va ção re li gi o sa promovida
por eles, e completadas mais tarde pelos escribas e sábios.

Ori gi nal men te uma fes ta agrí co la, ela se tor nou em Isra el a co -
me mo ra ção por ex ce lên cia da li ber ta ção do Egi to. A luta pela li ber -
da de es te ve mu i to pre sen te na vida do povo di an te das si tu a ções de
do mi na ção en fren ta das no de cor rer dos tem pos. Na tra di ção pas cal, a 
ce le bra ção man te ve-se cen tra li za da no tema do Êxo do como mo ti vo
cen tral, mas re ce beu no vos elementos significativos nos distintos
períodos da história.

A ce le bra ção da Pás coa na si na go ga é per me a da de bên çãos,
sal mos e le i tu ras es pe ci a is, li ga das ao even to ce le bra do. Um ele men -
to ca rac te rís ti co da li tur gia pas cal é a le i tu ra do rolo de Can ta res, no
7º dia da fes ta (SANTE, p. 473). Mas qua is se ri am as ra zões que jus ti -
fi cam a es co lha des te li vro como uso obri ga tó rio na li tur gia pas cal? É 
im por tan te lem brar que o rolo de Can ta res tem sido alvo de vá ri as hi -
pó te ses in ter pre ta ti vas pe las tra di ções ju da i ca e cris tã. Uma das ra -
zões que re la ci o na o li vro com a fes ta é a in tu i ção de que na raiz da
be le za e do amor can ta dos nele e das ex pres sões uni ver sa is do hu ma -
no está a li ber da de con ce di da por Deus. So men te Deus com o “mi la -
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gre” do Êxo do e da ali an ça pro por ci o na o dom da que la sub je ti vi da de
sim bo li za do pelo meu di le to e pela mi nha di le ta do Cân ti co. Ou tra ra -
zão é a re le i tu ra das an ti gas ins tru ções da Torá, da subs ti tu i ção do
tema li túr gi co pas cal – do Êxo do para o amor – é per fe i ta men te le gí -
ti ma: por que am bos os te mas exal tam a es pe ran ça de uma nova vida e 
por que so men te o amor – en tre ho mem e mu lher – pos si bi li ta a fe cun -
da ção de uma nova vida.

A ma i o ria dos au to res as si na la que o Ju da ís mo in ter pre tou es -
tes can tos, como sen do a his tó ria do amor me ta fo ri za do e pac tu al en -
tre Deus (o ama do) e seu povo (a ama da). Há di ver sas co ne xões sim -
bó li cas en tre a Pes sach e o Cân ti co dos Cân ti cos. Pri me i ra men te,
re la ci o na os ele men tos do amor e da se xu a li da de com Deus e Isra el.
A sa í da do Egi to é, por tan to, en ten di da como um cor te jo sim bó li co
que cul mi na cin quen ta dias mais tar de com o ca sa men to en tre Deus e
o povo, pela en tre ga da Torá no Si nai. Em se gui da, as so cia o ce ná rio
ro mân ti co (ele men tos cam pes tres e pri ma ve ris) e de sen su a li da de
com a che ga da da pri ma ve ra (re nas ci men to, fer ti li da de e pro cri a ção). 
Por úl ti mo, as re fe rên ci as me ta fó ri cas (a es pe ra, o te mor, as dú vi das)
con ti das nos Cân ti cos são as so ci a das ao pro ces so do Êxodo (a noite
de vigília e espera antes do Êxodo, a saída do Egito, a permanência
do deserto e quase “traição” da Amada – Israel).

Uma ob ser va ção im por tan te é que nes sas in ter pre ta ções ale gó -
ri cas as mu lhe res são a ima gem do par ce i ro mais fra co no pac to de si -
gual en tre Deus e o povo de Isra el. Quão pro fé ti co não se ria se de i -
xás se mos a Su la mi ta re ci tar li vre men te os be los e pro vo can tes
po e mas de amor, eco an do nas si na go gas, na ce le bra ção de Pes sach, a 
maior e mais importante festa judaica?

Pen te cos tes

Shavu ot, em he bra i co, sig ni fi ca “se ma nas”. Co me mo ra-se sete
se ma nas de po is da Pás coa, por tan to, é o quin qua gé si mo dia: Pen te
Kos tus, con for me era cha ma do pe los ju de us he le nis tas do Egi to. É
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ce le bra da em Isra el no dia 6 do mês de Si van (maio-ju nho), e na diás -
po ra tam bém no dia 7. Dura so men te um dia.

Sha vu ot é uma das três gran des fes tas ju da i cas que mo ti vam
uma pe re gri na ção a Je ru sa lém. Esta fes ta tem dois sen ti dos: agrí co la
e re li gi o so. No sen ti do agrí co la, sua ori gem é an te ri or ao Êxo do do
Egi to; co me mo ra va a co lhe i ta de ce re a is no fi nal da pri ma ve ra. Os
he bre us ado ta ram essa prá ti ca an ti ga de ofe re cer os ce re a is e os fru -
tos, ou seja, as pri mí ci as, no tem plo de Je ru sa lém, como ação de gra -
ças (cf. Ex 23,16; Dt 16,10) (COELHO, p. 67).

Após a des tru i ção do tem plo (70 d.C.) e a gran de diás po ra do
povo, quan do fo ram obri ga dos pe los ro ma nos a aban do nar a ter ra de
Isra el, esse ca rá ter da fes ta per deu o sen ti do. O tem plo não mais exis -
tin do, essa for ma de ação de gra ças foi subs ti tu í da por ou tras prá ti cas
re li gi o sas co mu ni tá ri as. No sen ti do re li gi o so, co me mo ra o “Dom da
Torá”, o dia em que Deus re ve lou a sua pa la vra no mon te Si nai e en -
tre gou a Torá ao povo. Por vol ta de 140 d.C., na épo ca ra bí ni ca,
sha vu ot é en tão a ce le bra ção da fun da ção do povo de Isra el. Nas si -
na go gas, são li dos os ca pí tu los re fe ren tes à pro mul ga ção das “Dez
Pa la vras” (Ex 19,1-20, 23), bem como ou tras le i tu ras bí bli cas pró -
pri as. Nes ta oca sião, lê-se tam bém o rolo de Rute, uma das mais be -
las his tó ri as, che ia de po e sia e en can to.

A per gun ta que fa ze mos ago ra é esta: Por que um li vro, cuja
he ro í na é uma pagã, uma mo a bi ta (cf. Gn 19,30-38; Nm 21,28-29),
era lido no dia em que se ce le bra va, aci ma de tudo, a sin gu la ri da de da
Ali an ça de Deus com Isra el? A his tó ria des sa mu lher não ju dia ad qui re 
um re le vo todo es pe ci al no qua dro da fes ta das pri mí ci as:

A pe que na mo a bi ta tor nar-se-á em se gui da a avó do rei Davi que, se -
gun do a tra di ção ju da i ca, nas ce ria e mor re ria no tem po de Sha vu ot. Rute en -
car na os não ju de us, os go yim, que en tra rão na ele i ção de Isra el a pon to de se
tor na rem mem bros da fa mí lia do Mes si as. Ela re pre sen ta as pri mí ci as da en -
tra da dos pa gãos na re ve la ção fe i ta a Mo i sés e de sua par ti ci pa ção na Re den -
ção da hu ma ni da de (DAHLER, p. 29).
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Ou tros dois mo ti vos que le va ram a es co lha do rolo de Rute é o 

fato de que nela se fala de ce i fa e de mes se, e prin ci pal men te o fato de sua
pro ta go nis ta ser des cen den te dos mo a bi tas, os tra di ci o na is ad ver sá ri os de
Isra el. Com esta nar ra ção, ti nha-se a in ten ção de su bli nhar o uni ver sa lis mo
do pen te cos tes ju deu, [...] e para en si nar que onde na ter ra se vive de acor do
com a Torá, isto é, con for me o có di go da Ali an ça, como por Rute há co mi da 
à von ta de (Rt 2,14) para to dos (SANTE, p. 222).

Os as pec tos que evi den ci am uma re la ção en tre o li vro e a fes ta
es tão des de o iní cio da his tó ria de Rute. Si tua na épo ca da co lhe i ta e,
de po is, en cer ra com a ge ne a lo gia, toda di ri gi da para Davi. Mas Rute
é um tes te mu nho da Torá vi vi do na qui lo que pos sui de mais im por -
tan te: o amor, a bon da de e a hu mil da de. Mas como eco a ria, nas si na -
go gas, o tes te mu nho dessa mulher estrangeira, viúva e pobre?

Ten das

Sucot sig ni fi ca, em he bra i co, “ca ba nas” ou “ta ber ná cu los”. Su cot,
a Fes ta das Ten das, tem du ra ção de sete dias, ini ci an do no dé ci mo
quin to dia do mês de Tish rê (se tem bro/ou tu bro), qua tro dias após o
Yom Ki pur. Como Pes sach e Sha vu ot, é uma fes ta de pe re gri na ção
em ação de gra ças pela úl ti ma co lhe i ta an tes do in ver no. Esta fes ta se
ca rac te ri za por uma gran de ale gria po pu lar, com seus sím bo los e ri -
tos, que se es ten de por sete dias e ter mi na num oi ta vo dia, sig ni fi ca ti -
va men te cha ma do de “Ale gria pela Torá”.

Como to das as fes tas bí bli cas, Su cot tam bém era ori gi na ri a -
men te uma fes ta agrí co la. Esta fes ti vi da de ti nha por fim co me mo rar a 
úl ti ma co lhe i ta do ano, so bre tu do do vi nho e do óleo (Ex 34,22;
Dt 16,13-15). Do tem plo, este rito pas sou para a si na go ga, e a fes ta
pas sou em Isra el por uma re le i tu ra te o ló gi ca e um apro fun da men to
sa pi en ci al.

No sen ti do re li gi o so, lem bra um pe río do de tran si ção na his tó -
ria do povo he breu, en tre o Êxo do do Egi to e a Ter ra Pro me ti da. Su ge -
re a fra gi li da de e ins ta bi li da de da vida de Isra el, os pe río dos ár du os,
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como aque les do de ser to, em que ha bi ta vam como nô ma des em ca ba -
nas. Lem bra tam bém o quan to Deus foi pre sen te e mi se ri cor di o so
pro vi den ci an do o maná e a água. Anun cia um novo tem po, quan do a
vin da do Mes si as tra rá à hu ma ni da de um mun do de pros pe ri da de,
jus ti ça e paz (COELHO, p. 79-80).

O ou tro ele men to de in ter pre ta ção é dado pela le i tu ra de li vro
de Ecle si as tes ou Coé let: “Va i da de das va i da des, tudo é va i da de”
(1,2). Apa ren te men te pode ser es tra nho ler o rolo de Coé let no ter ce i -
ro dia dos Su cot, fes ta ale gre e po pu lar, mas, con tra ri a men te à apa -
rên cia, ele não é um li vro de pes si mis mo, mas de uma pre ci o sa sa be -
do ria. A re in ter pre ta ção de Su cot atra vés da ca te go ria do de ser to e
pelo li vro de Coé let, dá um novo em ba sa men to ori gi nal e ra di cal: se a 
ale gria do povo é gran de pela co lhe i ta abun dan te, o é ain da ma i or
por que isto lhe é sem pre dado de novo. A raiz pro fun da da ale gria não 
é a co lhe i ta en quan to tal, mas o amor di vi no do qual a Torá é pro cla -
ma ção e tes te mu nho (SANTE, p. 227). Se a Coé let tam bém pu des se
fa lar, a par tir do que seus olhos veem, com cer te za sua ava li a ção se ria 
ou tra e Sucot te ria ou tro sen ti do.

Me mo ri al da des tru i ção de Je ru sa lém

Bem cedo as la men ta ções fo ram as so ci a das às ma ni fes ta ções
li túr gi cas de luto e pe ni tên cia ins ti tu í das por Isra el para co me mo rar o 
in cên dio e a des tru i ção de Je ru sa lém, no quin to mês do ca len dá rio is -
ra e li ta (2Rs 25,8), por Na bu co do no sor e suas tro pas. Há pro vas de
que a la men ta ção no lo cal do tem plo des tru í do co me çou pou co de po is
da des tru i ção da ci da de (Jr 41,5-6) e que dias de je jum anu a is, co me -
mo ran do a que da da ci da de eram ob ser va dos du ran te todo exí lio e
pelo me nos até a re cons tru ção do tem plo (Zc 7,1-7; 8,19).

A li tur gia si na go gal as re to ma sem pre no nono dia do mês de
Ab (ju lho-agos to), acres cen tan do a co me mo ra ção do in cên dio do
tem plo pe los ro ma nos em 70 d.C. Em Je ru sa lém, elas são co me mo ra -
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das à no i te, du ran te uma lon ga vi gí lia de ora ção di an te do muro, úni -
co ves tí gio do se gun do tem plo (MONLOUBOU, p. 210-211).

O dia do Me mo ri al da Des tru i ção de Je ru sa lém é um dia de luto 
mar ca do por um je jum ri go ro so. Nes te dia, não se es tu da a Torá, mas
é dada mais im por tân cia à le i tu ra do rolo das La men ta ções. Ao fa zer
me mó ria da des tru i ção do tem plo, o povo lem bra a au sên cia e o aban -
do no de Deus. O povo re co nhe ce seu pe ca do e per ce be que es sas ca -
la mi da des se de vem à sua in fi de li da de (Mq 3,12). Este é o sen ti do
des ta fes ta. Re lem brar esta au sên cia, em ora ção, é re co nhe cer, ao
mes mo tem po, que Deus é pre sen ça. O so fri men to e o luto são
passagem obrigatória para um dia ter acesso à alegria da presença.

Pu rim

Pu rim é o plu ral he bra i co do nome pur que quer di zer sor te. É
ce le bra da em 15 de Adar, con for me o li vro de Ester (9,20-32). A ori -
gem da fes ta dos Pu rim nos é his to ri ca men te des co nhe ci da, mas é
cer to que ela vem do am bi en te da diás po ra per sa.

No in tu i to de re cons tru ir os fa tos, le van ta-se a se guin te hi pó te -
se: do en con tro en tre as fes tas pa gãs do Impé rio Per sa e a me mó ria da 
Pás coa (li ber ta ção), sai uma re fle xão que gera o li vro de Ester e a fes -
ta dos Pu rim. Na ver da de, a his tó ria de Ester e de Mar do queu é uma
re e di ção da ex pe riên cia li ber ta do ra do Êxo do di ri gi da às co mu ni da -
des ju da i cas da dis per são. Eles ce le bram as fes tas pa gãs, per ma ne -
cen do fiéis ao conteúdo da Páscoa e ao Deus Libertador do povo.

Qu a tro pre ce i tos se pres cre vem para o dia de Pu rim: a le i tu ra
do rolo de Ester, o de ver de se ale grar, a tro ca de pre sen tes, a obri ga -
ção de fa zer do na ti vos aos po bres. Na si na go ga, qua tro ver sí cu los
des te rolo que evo cam mais es pe ci al men te a li ber ta ção (2,5; 8,15-16
e 10,3) são acen tu a das na le i tu ra; e as cri an ças têm o há bi to de agi tar
es tri den tes cho ca lhos, quan do se pro nun cia o nome de Amã. Tudo
isso deve ter parecido devasso aos judeus mais rigorosos.
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Mes mo no pa lá cio, Ester está do lado do povo, da vida, de
Deus. Assim, a vida se re no va, o povo é sal vo e a his tó ria con ti nua.
Atra vés de uma mu lher, a Pás coa acon te ce de novo. O que di ria a
pró pria Ester, nas sinagogas?

Po de mos per ce ber que hou ve um des lo ca men to do sen ti do re li -
gi o so das tra di ci o na is fes tas – Pás coa, Pen te cos tes e Ten das – ju da i -
cas que se adap tam e mu dam os seus mo ti vos ce le bra ti vos para vol ta -
rem-se ao es tu do da lei. Os prin ci pa is in te res ses em jogo nes sa
ne ga ção da dig ni da de da mu lher vi nham não só da par te de ho mens
ma chis tas, mas tam bém das pre ten sões do es ta do e do tem plo, di ri gi -
dos por ho mens. E, nas si na go gas, só os ho mens po di am ler as Escri -
tu ras. Eles de sen ro la vam, tam bém, os me gil lot e lhe da vam a de vi da
in ter pre ta ção. As mu lhe res, se pa ra das dos ho mens, por es ta cas e gra -
des (Dt 31,12), ape nas es cu ta vam. Por isso, per gun ta mo-nos: o uso
des tes ro los ali men ta ram a te i mo sia e a re sis tên cia das mu lhe res e
dos mar gi na li za dos ao lon go dos tem pos? Onde fica a for ça pro fé ti ca
con ti da na voz da Su la mi ta, da Coé let, de Ester, de Rute?

2.2 Na li tur gia cris tã

A li tur gia das Igre jas cris tãs tem sua es tru tu ra bá si ca e sua ins -
pi ra ção fun da men tal na li tur gia ju da i ca. Uma he ran ça que vem do es -
ti lo de cul to das si na go gas e não do tem plo. Ao lon go da his tó ria do
Cris ti a nis mo foi fe i ta uma se le ção de tex tos da Escri tu ra he bra i ca,
para se rem pro cla ma dos num con tex to cris tão. Estes tex tos apa re cem 
na pri me i ra le i tu ra da li tur gia de cada dia. Mas quem fez esta
se le ção?

Três ele men tos que de vem ser le va dos em con si de ra ção ao fa -
zer mos uma aná li se fe mi nis ta crí ti ca dos prin cí pi os in ter pre ta ti vos
que ori en tam as es co lhas do le ci o ná rio: que tex tos bí bli cos acer ca da
mu lher que são in clu í dos e os que são ex clu í dos; em que tipo ou oca -
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sião do ano ecle siás ti co se en con tram; e o que a con ver gên cia dos três 
tex tos pa re cem in si nu ar (SMITH, p. 57).

Pes qui san do so bre a pre sen ça es pe cí fi ca dos me gil lot no le ci o -
ná rio ro ma no, cons ta ta mos que, do lado ca tó li co, ele ain da tem di fi -
cul da de de con se guir um lu gar na li tur gia e no co ra ção dos cris tãos.
O le ci o ná rio, por ser se le ti vo, ex clui vá ri os tex tos bí bli cos. Nes te
sen ti do, pro cu ra mos ana li sar qua is os tex tos bí bli cos e em que tem po
e fes tas li túr gi cas eles apa re cem. Não te mos con di ções de iden ti fi car
os prin cí pi os her me nêu ti cos sub ja cen tes e es cla re cer o im pac to de
tais prin cí pi os so bre as as sem ble i as cris tãs. Ape nas, con fron ta re mos
alguns comentários das leituras que aparecem no folheto da missa e
no livreto da Liturgia Diária.

No ci clo tri e nal das le i tu ras do mi ni ca is,en con tra mos so men te
qua tro ver sí cu los do li vro do Ecle si as tes (1,2 e 2,21-23), no dé ci mo
oi ta vo do min go or di ná rio do ano C. Nes tes ver sí cu los, a Coé let sin te -
ti za todo o li vro: exa mi nan do a re a li da de do povo, con clui que tudo é
fu gaz, pas sa ge i ro e frá gil. Que pro ve i to tira o ho mem do seu tra ba -
lho? Já no li vre to da Li tur gia Diá ria, en con tra mos o se guin te co men -
tá rio re la ci o na do com o evan ge lho do dia (Lc 12,13-21): “O tra ba lho
fe i to só para en ri que cer e acu mu lar não pas sa de va i da de. Só faz sen -
ti do quan do os seus fru tos fo rem par ti lha dos en tre os tra ba lha do res”.
De to dos os do min gos do ano, ape nas este tex to do Pen ta te u co Fe mi -
ni no apa re ce na li tur gia. Su po mos que os tex tos li dos aos do min gos e
nas fes tas são mais im por tan tes que os tex tos não li dos ou li dos du -
ran te a se ma na. Do li vro do Ecle si as tes, mais três tex tos apa re cem na
vi gé si ma quin ta se ma na do tem po co mum: na quin ta-fe i ra (1,2-11),
na sex ta-fe i ra (3,1-11) e no sá ba do (11,9-12, 8).

O Cân ti co dos Cân ti cos, lido na mais im por tan te fes ta ju da i ca,
apa re ce uma úni ca vez, na se ma na do Na tal (21/12). Re la ci o na do
com o Evan ge lho de Lucas 1,39-45, as sim en con tra mos o co men tá rio 
do tex to de Cân ti co dos Cânticos 2,8-14: “[...] como a es po sa vai em
di re ção ao es po so que re tor na para casa, a Igre ja deve ir ale gre ao en -
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con tro de Deus, ama do es po so, que vem em sua di re ção”. Ao ler mos
o tex to bí bli co, per ce be mos que ele não fala em es po sa/es po so, mas
em ama do/ama da. A Su la mi ta ouve e re co nhe ce a voz do ama do que
“vem sal tan do pe los mon tes” e que está per to. É o ho mem que fala
por duas ve zes: “Le van ta-te, mi nha ama da, for mo sa mi nha, e vem”
(2,10.13). Nes te caso es pe cí fi co, po de mos ve ri fi car a in ten ci o na li da -
de do co men tá rio, re du zin do à esposa a presença da mulher, pelo uso
de linguagem androcêntrica e pela interpretação dada.

Ester apa re ce em dois mo men tos dis tin tos, con ser van do sua ri -
que za e pro ta go nis mo. Na quin ta-fe i ra da pri me i ra se ma na da qua -
res ma, é fe i ta a le i tu ra de Ester 4,17a-b.g-h em que ela sen te que um
mo men to de gran de pe ri go se apro xi ma e bus ca em Deus for ças para
en fren tar o rei per sa. Invo ca o Deus de Abrãao, Isa ac e Jacó, como
de fen sor nes te mo men to de tri bu la ção. Na fes ta de Nos sa Se nho ra
Apa re ci da (12/10), é fe i ta a le i tu ra de Ester 5,1b-2; 7,2-3 em que ela
pede ao rei que conserve sua vida e a vida do seu povo.

La men ta ções se en con tram no le ci o ná rio da se ma na san ta. Re -
cor dan do o dra ma do povo de Isra el, a Igre ja re vi ve seu pró prio dra -
ma: ela, tam bém, com suas in fi de li da des e com seu pe ca do, só po de rá 
ser re no va da pela gra ça do Se nhor, vi to ri o so da mor te e do pe ca do.
Encon tra mos, tam bém, al guns ver sí cu los (2,2.10-14.18-19) na le i tu -
ra do sá ba do, da dé ci ma se gun da se ma na co mum. Eles des cre vem al -
guns de ta lhes da si tu a ção de luto e cho ro dos que fi ca ram (anciãos,
jovens, mães e crianças), após a destruição de Jerusalém.

Por fim, en con tra mos a le i tu ra dos pri me i ros ca pí tu los de Rute
na sex ta-fe i ra (Rt 1,1.3-6.14b-16.22) e no sá ba do (Rt 2,1-3.8-11;
4,13-17) da vi gé si ma se ma na co mum. O pri me i ro tex to si tua a his tó -
ria de Rute e No e mi, e, no se gun do, en con tra mos o se guin te co men -
tá rio: Rute re pre sen ta as mu lhe res que vi vem em nos sa so ci e da de lu -
tan do con tra a di fí cil si tu a ção de mi sé ria e po bre za, criando seus
filhos sozinha e desejando ardentemente a vida.
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Ao ava li ar a pre sen ça do Pen ta te u co Fe mi ni no no con jun to de
tex tos, vi mos que pou cas ve zes é men ci o na do e nem sem pre as re fe -
rên ci as dão o de vi do va lor à mu lher. Numa aná li se fe mi nis ta de to dos 
os tex tos for ne ci dos pelo le ci o ná rio ro ma no, per ce be-se que a ma i o -
ria dos tex tos não traz ne nhu ma men ção à mu lher, nem sig ni fi ca ti va
nem pe ri fé ri ca. Mu i tas re fe rên ci as não se re fe rem a mu lhe res como
tal, por exem plo: al gu mas são “mu lhe res me ta fó ri cas”; já as ma tri ar -
cas, pro fe ti sas e ju í zas es tão au sen tes; ou tras são in clu í das por ca u sa
de al gum he rói ou ator mas cu li no. Não por qual quer in te res se nas
mu lhe res men ci o na das no tex to. Por ex.: a mãe e a irmã de Mo i sés e a 
fi lha do fa raó es tão in clu í das no le ci o ná rio não por que se pos sa pen -
sar que Deus te nha usa do mu lhe res como agen tes de li ber ta ção, mas
por que elas fa zem par te do ci clo-de-Mo i sés que é realçado no Ano A. 
Ve ja mos: Ano A – Pentateuco e ciclo de Moisés; Ano B – Ciclo de
Davi e literatura sapiencial; Ano C – Ciclo de Elias e Eliseu.

Assim, um dos prin cí pi os que nor te a ram a in clu são dos tex tos, ao me -
nos no to can te ao ma te ri al nar ra ti vo he bra i co, pa re ce ter sido o se guin te:
con si de rar cer tos per so na gens mas cu li nos [...] como au to res cen tra is no
dra ma da his tó ria da sal va ção. Mu lhe res são in clu í das na me di da em que se
re la ci o nam com es tes per so na gens mas cu li nos, mas não são con si de ra das
au to res au tô no mos (SMITH, p. 62).

As mu lheres são con si de ra das co ad ju van tes jun to aos au to -
res mas cu li nos e são im por tan tes em re la ção ao ma tri mô nio. Nes te 
caso, as mu lhe res bo ni tas, in de pen den tes e pro ta go nis tas do Pen -
ta te u co Fe mi ni no, não ti ve ram mu i ta chan ce di an te da se le ção
an dro cên tri ca.

A Igre ja, em bo ra afir me a uni da de ba tis mal de to dos os cris -
tãos, mu i tas ve zes tem, na li tur gia, re co nhe ci do ape nas os dons de li -
de ran ça dos ho mens. E, se olhar mos para os ban cos da Igre ja, são
ocu pa dos em sua ma i o ria por mu lhe res, mas ape sar dis so a lin gua -
gem da li tur gia to mou o mas cu li no como norma, como plenamente
humano.
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Pre ci sa mos lem brar e ce le brar mu lhe res de nos sa he ran ça bí -
bli ca, nas qua is Deus se ma ni fes tou e atra vés das qua is Deus agiu.
Tais his tó ri as, re cu pe ra das como par te cen tral de nos sa pró pria his tó -
ria, con fe rem le gi ti mi da de ao nos so atu al es for ço por fa zer re co nhe -
cer a co ra gem e li de ran ça de mu lhe res em nosso passado mais
próximo e no presente.
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CA PÍ TU LO 3

Por ca mi nhos não ofi ci a is

Na li tur gia cris tã, como vi mos no ca pí tu lo an te ri or, al guns tex -
tos bí bli cos fo ram con si de ra dos de se gun da ca te go ria, ou tros re ce be -
ram o mais ab so lu to si lên cio, en quan to ou tros mais afir ma ram-se
como úni cos e exem pla res para to dos. E não sa be mos ao cer to as mo -
ti va ções para tal se le ção ou pre fe rên cia.

No pro ces so de re a pro pri a ção dos me gil lot e de ma is li vros da
Bí blia, damo-nos con ta da po e i ra acu mu la da por sé cu los, de op ções
fe i tas que não são ava li a das e re no va das; de ca ma das de in ter pre ta -
ção e de cris ta li za ções de sen ti do. Por que, como Igre ja cris tã, de mo -
ra mo-nos tan to a abrir-nos às pro pos tas de ca mi nhos no vos, apon ta -
dos pela Coélet, Sulamita, Rute, Ester e outras mulheres?

Di an te da re for ma de Esdras e Ne e mi as, da do mi na ção per sa e
gre ga, os me gil lot fo ram uma al ter na ti va ao pro je to ofi ci al que se
cen tra va no tem plo, na lei e no sa cer dó cio como ei xos da re cons tru -
ção. Estes cin co ro los não se sa tis fa zi am com as pro pos tas que se fun -
da men ta vam num con ser va do ris mo es tre i to de ma nu ten ção da iden -
ti da de pela via da ex clu são. O pró prio Pen ta te u co Fe mi ni no pode
su ge rir es tes ca mi nhos, de uma le i tu ra fe i ta por mu lhe res e ho mens, a
par tir da base e por ca mi nhos não oficiais: o caminho da casa, da
parceria e do verdadeiro encontro com Deus.
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3.1 Ca mi nho da casa

A base da so ci e da de is ra e li ta era a casa. Cada casa, fa mí lia, clã
ou al de ia, não im por ta va a ma ne i ra como este agru pa men to hu ma no
era cha ma do, for ma va as co mu ni da des de base do povo de Deus des -
de o sur gi men to do povo até a épo ca de Je sus. Nes te am bi en te fa mi -
li ar eram trans mi ti das as tra di ções, as cren ças, a me mó ria, a fé. De
ge ra ção em ge ra ção, de pai para fi lho, a casa era um es pa ço ce le bra ti -
vo (Ex 12,1-14).

A casa sempre foi o pon to de par ti da da re no va ção na his tó ria da 
sal va ção, como, por exem plo, a re sis tên cia ao fa raó co me çou nas ca -
sas, com a ati vi da de das par te i ras e da mãe de Mo i sés (Ex 1,15-2,3). A
história ates ta tam bém que, du ran te o pe río do tri bal, no tem po dos
ju í zes, as as sem ble i as nos san tuá ri os eram um mo men to pro pí cio
para que as ca sas re no vas sem o com pro mis so de con ti nu ar na con fe -
de ra ção tri bal: “De mi nha par te eu e mi nha casa ser vi re mos a Javé!”
(Js 24,15). Nes te pe río do da his tó ria do povo, sem pre que o ini mi go
in va dia as ter ras is ra e li tas, a re sis tên cia co me ça va nas ca sas: Jael
(Jz 4,17-22) e Ge deão (Jz 6,15).

Na épo ca dos reis, o país pas sa a ser vis to como uma gran de
casa, onde o rei é o pai de to dos. O po der do rei é exer ci do na gran de
casa cha ma da pa lá cio. Mas para que o pro je to dos reis ven ça, tor -
na-se ne ces sá rio des tru ir o pro je to co mu ni tá rio das ca sas dos cam po -
ne ses. Mas as casa não fi ca ram mu das! Os pro fe tas e as pro fe ti sas são 
a me mó ria do pro je to tri bal, das es pe ran ças e dos anseios das casas e
das aldeias israelitas.

Para os reis, as ca sas po pu la res eram cen tro de uma pe ri go sa
re sis tên cia. Lá, cul ti va vam-se a me mó ria pe ri go sa da fé em Javé, ca -
paz de ar ru i nar os pla nos da mo nar quia. Os reis re pri mi am e per se -
gui am as casa (1Rs 21,11-16; 2Rs 21,16; Mq 2,1-2). Mas as casas
resistiram.
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Du ran te o tem po do exí lio na Ba bi lô nia, esta es pe ran ça so bre -
vi veu nas pe que nas al de i as de Judá. Con se gui ram man ter viva a me -
mó ria, as tra di ções, a luta e a fé. Com as re for mas em pre en di das por
Ne e mi as e Esdras, o cen tro aca ba ven cen do a re sis tên cia das ca sas.
Mas a me mó ria dos po bres fi cou pre ser va da como bra sa sob as cin -
zas. O cam po sou be re sis tir às pres sões sa cer do ta is, e a pro fe cia cam -
po ne sa não mor reu. Encon trou no vas for mas de ex pres são atra vés
dos me gil lot e outros livros da literatura sapiencial.

Em lu gar da pas si vi da de das ce le bra ções ofi ci a is sa cra li za das,
cen tra das no tem plo e no sumo sa cer do te, nos me gil lot, te mos uma li -
tur gia li ga da à casa e às lu tas do povo, na qual o povo par ti ci pa e ce le -
bra a me mó ria do Deus dos po bres. San dro Ga llaz zi re a fir ma a ide ia
do Pen ta te u co Fe mi ni no: “A ‘ca sa’ sou be pro du zir um ver da de i ro
Pen ta te u co: os cin co tex tos que, na Bí blia he bra i ca, cons ti tu em a co -
le ção dos me gui lot, os ‘li vros’ li dos, nas ca sas e nas si na go gas, du -
rante as gran des fes tas li túr gi cas” (GALLAZZI, p. 260). O tem plo
não con se guiu si len ci ar a casa da mu lher, a casa do po bre. Con tras -
tam, des se pon to de vis ta, os es cri tos da obra his tó ri ca dos cro nis tas
(Esd; Ne; 1 e 2Cr) na qual o lu gar da ação é o pa lá cio, a cú pu la, o
tem plo.

Sa be mos que a do mi na ção da mu lher tam bém pas sa pela casa.
No mun do ju da i co e gre go, a casa é sem pre “casa do ho mem”. A mu -
lher só é “boa” en quan to es ti ver a ser vi ço do bem-es tar do ho mem.
Se não for as sim, ela não pres ta, é des gra ça, é ten ta ção, é ru í na, “é
mais amar ga que a mor te” (Eclo 26,1-8). A mu lher pas sa a ser con si -
de ra da in fe ri or e sub mis sa. Mes mo sen do re le ga da ao es pa ço pri va -
do, a mu lher converte a casa em espaço de luta e resistência.

Nos me gil lot, a ação das mu lhe res se de sen vol ve a par tir da
casa da mu lher, no seu es pa ço (Rt 2,23; Est 5,4-8). Nes tes ro los, a
casa de que se fala é sem pre “casa de mu lher”. É o es pa ço dela, onde
ela age e de ci de, onde são to ma das as de ci sões e para onde os ou tros
se di ri gem. A úni ca pos si bi li da de de a Su la mi ta en con trar o ama do,
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den tro da ci da de, é na “casa da mi nha mãe” (Ct 3,4; 8,20). E, este pro -
je to de amor, trans cen de os li mi tes im pos tos do es pa ço pri va do e
apresenta-se como algo libertador de povos e cidades.

No rolo de Rute, o lu gar da ação é Be lém (casa do pão). As mu -
lhe res che gam na hora da co lhe i ta (Rt 1,22), tem po de pro mes sa e de
far tu ra do pão, lu gar opor tu no para for jar um novo fu tu ro. A casa de
No e mi é o pon to de par ti da e de che ga da de to das as ações. Lá são
pla ne ja dos, nos de ta lhes, to dos os pas sos que de vem ser da dos, para
que o di re i to à ter ra, ao pão e à vida seja ga ran ti do. Booz será en con -
tra do no cam po, na eira, na por ta da ci da de, mas a casa é espaço das
mulheres, pertence a elas.

Em Ester, a sal va ção do povo é pen sa da, pla ne ja da e exe cu ta da
no pa lá cio de Assu e ro, sim, mas nos apo sen tos de Ester. Lá, ela toma
co nhe ci men to do trá gi co des ti no do povo; lá, ela je jua e ora, pe din do
for ça; de lá, ela se di ri ge com co ra gem até a sala do tro no. Con vi da o
rei e o mal va do Amã para seus apo sen tos para par ti ci pa rem dos
ban que tes por ela ofe re ci dos e lá será de cre ta da a li ber ta ção do
povo (Est 5,4.8; 7,1-9). A casa de Amã, onde foi pla ne ja do o ge no cí -
dio con tra os ju de us, pas sa rá a ser “casa de Ester” (Est 8,10).

A par tir da co zi nha, lu gar das mu lhe res, onde se en xer ga a pa -
ne la va zia do povo po bre, co me ça a con tes ta ção de toda a es tru tu ra
opres si va do im pé rio. Coé let afir ma a ne ces si da de do povo apro ve i -
tar suas “obras” (Ecl 3,22), pois não adi an ta tra ba lhar em vão, para
ou tro fi car rico. Não há ou tra fe li ci da de a não ser “co mer, be ber, go -
zar do bem-es tar, fru to do seu tra ba lho. No tei que isso vem de
Deus” (Ecl 2,24). Este é o cri té rio mais sim ples de jus ti ça, de sa be -
do ria, de fe li ci da de, de tra ba lho, de pra zer. Tudo ser ve se a pa ne la
es ti ver che ia. Sem isso, tudo não pas sa de fu ma ça, ilu são, va i da de
(RIZANTE, p. 28)!

Em to dos os tex tos, vi mos a cen tra li da de da casa da mu lher.
Para lá, os ho mens se di ri gem. A casa da mu lher tor na-se o lu gar
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onde é pla ne ja da e de onde sur ge a sal va ção para o povo. As mu lhe res 
des tes ro los não pre ci sam de ho mens para agir. Elas agem so zi nhas,
ou jun tas, com ou tras mu lhe res: Rute e No e mi; Ester e sua moças;
Sulamita e suas amigas.

A casa é um es pa ço novo, onde não são sub mis sas e opri mi das.
Um es pa ço onde po dem se re ve lar em toda sua for ça; um es pa ço li -
vre, onde elas e Javé po dem se ma ni fes tar e agir com toda ver da de de
ri que za. Até o cho ro, no rolo das La men ta ções, é uma ex pres são fe -
mi ni na da dor e da re sis tên cia, que trans cen de o es pa ço co ti di a no das
mu lhe res. O novo, a li ber ta ção, vem lá de onde nin guém es pe ra; de
onde deveria ser o lugar da inferior e da desprezada.

Cabe a nos sas co mu ni da des e si na go gas, cabe a nos sas Igre jas
con ti nu ar de fi nin do se fi cam com o pro je to do tem plo ou com o pro -
je to da casa. Je sus es co lheu a casa e não o tem plo, a mesa e não o al -
tar, a par ti lha e não o sa cri fí cio, a fa mí lia e não o sa cer dó cio. Je sus
co mun gou com a me mó ria da casa, das mulheres, dos pobres e
excluídos.

Com sua pre ga ção e sua prá ti ca, Je sus re to mou a an ti ga es pe -
ran ça tri bal, a co mu ni da de das ca sas is ra e li tas. Je sus mos tra que a
ação de Deus não pas sa mais pelo tem plo, mas que, em Je sus, Deus
en tra nas ca sas do povo (Jo 1,11-14). Je sus, pela sua prá ti ca, mos tra
que es ta va re cons tru in do o povo a par tir das comunidades reunidas
nas casas.

A Igre ja sur ge a par tir des sa prá ti ca de Je sus. Fe cha dos numa
casa ao re dor de Ma ria (At 1,14; 2,2), os dis cí pu los re ce bem o Espí ri -
to San to. Ani ma dos pela for ça do Espí ri to, lan çam-se com a co ra gem
na cons tru ção do Re i no. Este Re i no re a li za-se na vi vên cia da fé em
pe que nas co mu ni da des, re u ni das nas ca sas, com a li de ran ça de mu -
lhe res: Jú nia (Rm 16,7) Pris ca e Áqui la (Rm 16,3); Lí dia (At 16,11);
Febe (Rm 16,2) e tan tas ou tras. As mu lhe res vão cons tru in do a rede
das pri me i ras co mu ni da des cris tãs, algo de to tal men te novo e in crí -
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vel vai surgindo, capaz de enfrentar e vencer todas as dificuldades e
perseguições.

3.2 Ca mi nho da par ce ria

A vida é te ci da por mu i tas re la ções, e são elas que nos vão ali -
men tan do de ho ri zon tes e al ter na ti vas. Assim, tam bém, os es que mas
opres so res e as pos si bi li da des li ber ta do ras pas sam por es tas re des de
re la ções. Nas ca sas, es pa ço al ter na ti vo, o po der é exer ci do de for ma
di fe ren te. O Pen ta te u co Fe mi ni no con tém a for ça re vo lu ci o ná ria ca -
paz de trans for mar as re la ções entre homem e mulher, entre homem e 
homem, entre mulher e mulher.

O rolo de Rute é um exer cí cio de res sig ni fi ca ção de re la ções
hu ma nas que, no diá lo go com as leis e as tra di ções, su pe ran do-as
quan do ne ces sá rio, re di men si o na o fu tu ro de toda a co mu ni da de. O
cri té rio que nor te ia e re de fi ne as re la ções é a de fe sa da vida e dos di -
re i tos de Rute e No e mi, cada uma de um povo, uma jo vem e uma se -
nho ra de ida de, am bas vi ú vas. Sem a re fe rên cia mas cu li na, to dos os
ho mens da his tó ria mor rem. Nes se tem po, eram os ho mens que pro -
ta go ni za vam os di re i tos e os po de res. Rute in sis te em se com pro me -
ter com o fu tu ro de No e mi. Ape sar da fal ta de pers pec ti va e das di fi -
cul da des, as duas vol tam jun tas para Judá. A so li da ri e da de de Rute e
No e mi res ga ta a dig ni da de e o di re to de mu lhe res in de pen den tes.
Rute dá for ma ao seu pró prio des ti no, pois fez es co lhas ra di ca is e
desafiou os costumes. Ao escolher ficar com a so gra, ela escolheu
outra mulher, num mundo onde a vida depende dos homens.

A cul tu ra pa tri ar cal con si de ra a mu lher in fe ri or ao ho mem. Por
isso, de via fi car sub mis sa pri me i ro a seu pai e seus ir mãos. Mais tar -
de, a seu ma ri do, aos teó lo gos da re li gião e aos go ver nan tes. Di an te
dis so, Can ta res pro põe, em vez de sub mis são, re la ções de res pe i to, de 
re ci pro ci da de e de par ce ria. Pro põe re la ções de gê ne ro com base na
igual da de, no com pa nhe i ris mo e na so li da ri e da de en tre ho mens e
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mu lhe res. As mu lhe res res ga tam o pro je to de Deus no que diz res pe i -
to às re la ções de gê ne ro. Re cu pe ram Gênesis 1,26-27 e 2,21-24 que
pro cla mam ci da da nia igual di an te de Deus, tan to para as mu lhe res
quan to para os ho mens. Nes se sen ti do, Can ta res não só pro põe um
novo je i to de ser mu lher, mas, tam bém, um novo mo de lo de mas cu li -
ni da de, com vis tas à cons tru ção de um novo homem.

O ma chis mo des qua li fi ca a mu lher como in ca paz, pro i bin do-a
de exer cer qual quer fun ção eco nô mi ca, so ci al, po lí ti ca ou re li gi o sa.
Di an te dis so, Can ta res des ta ca o pa pel da mu lher como tra ba lha do ra
e como lí der, ca paz de to mar ini ci a ti vas. Ela é in de pen den te di an te de 
seus ir mãos (8,8-10) e, di an te do po der do di nhe i ro, que in clu si ve
com pra mu lhe res, ela pro tes ta e afir ma ser dona de seu corpo, de sua
sexualidade, sua vinha (8,11-12).

O pai da Su la mi ta não é men ci o na do ne nhu ma vez em Can ta -
res. Enquan to isso, sua mãe é lem bra da sete ve zes (1,6; 3,4.11; 6,9;
8,1.2.5). E é na casa dela que os no i vos se en tre gam apa i xo na da men -
te um ao ou tro, con su man do o amor (8,1-4). É tam bém a Su la mi ta
que pro cu ra li vre men te seu ama do. Ela não é com pra da, nem dada
em ca sa men to para ser propriedade do marido.

A re ci pro ci da de é vi vi da pe los no i vos num ce ná rio de to tal li -
ber da de no cam po. Como ele, tam bém ela é úni ca, ex clu si va para seu
ama do. O no i vo de cla ra sua to tal fi de li da de à ama da (6,9). A re la ção
amo ro sa é de to tal gra tu i da de. Can ta res nem che ga a fa lar em ca sa -
men to, nem em fi lhos, que era o pri me i ro ob je ti vo do ca sa men to. A
di men são re vo lu ci o ná ria de Can ta res res ga ta a dig ni da de da mu lher
sim ples men te por ser mu lher e não en quan to mãe, es po sa ou ad mi -
nis tra do ra da casa (BOHN GASS, p.182-183).

A pro pos ta é de vol ta ao es ta do ori gi nal da cri a ção de Deus.
Mu lher e ho mem se re co nhe cem um fren te ao ou tro, numa re la ção de
to tal trans pa rên cia e con fi an ça. Ambos usu fru em da ter ra como es pa -
ço de li ber da de e vida em abun dân cia. É, na ver da de, o res ga te de
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uma re li gião que o pro je to dos reis (mo nar quia) e dos sa cer do tes (2º
tem plo) usurpou.

As pro ta go nis tas dos me gil lot re cu pe ram o sen ti do ori gi nal da 
igual da de en tre ho mem e mu lher, novo gê ne sis. Elas le van tam a
pro pos ta de re ci pro ci da de, de gê ne ro, do amor li vre e li ber ta dor
como o ca mi nho que ven ce as bar re i ras im pos tas por gru pos de po -
der nas igre jas e nas soci e da des. Por isso, po de mos pen sar no re di -
men si o na men to das re la ções hu ma nas a par tir de nos sas tra di ções
ju da i co-cris tãs.

3.3 Ca mi nho do ver da de i ro en con tro com Deus

O sis te ma re li gi o so ofi ci al, cen tra do no tem plo de Je ru sa lém,
sus ten ta va a dou tri na da Re tri bu i ção. Esta dou tri na afir ma va que
Deus re tri bu ía com be ne fí ci os aos que lhe eram fiéis: vida lon ga,
mu i ta sa ú de, paz, pros pe ri da de, pos ses, ri que zas, des cen dên cia, um
bom nome. Estes dons eram os si na is da pre sen ça de Deus na vida de
uma pes soa. Mas para que al guém re ce bes se de Deus es tas dá di vas,
era ne ces sá rio ofe re cer a Deus um sa cri fí cio no tem plo de Je ru sa lém.

O tem plo ti nha re du zi do Deus ao “Deus do céu”, o “al tís si mo”,
o “juiz” im pla cá vel con tra im pu ros e pe ca do res e, so bre tu do, um
Deus sem pre qua se ami go do rei, a quem os reis ofe re ci am pre sen te e
pa ga vam as des pe sas do cul to, à cus ta da es po li a ção do povo. Um
Deus cuja ação sal ví fi ca fi cou re du zi da a re tri bu ir o bem com o bem e 
o mal com o mal.

Os me gil lot re sis tem con tra uma equi vo ca da vi são de Deus que 
era ma ni pu la da em fa vor dos in te res ses do 2º tem plo. Eles guar dam a
me mó ria sub ver si va do pro je to ori gi nal que tem suas ra í zes na
tradição do povo.

As lon gas ora ções pes so a is e es pon tâ ne as que apa re cem nos
me gil lot se re fe rem às si tu a ções con cre tas que o povo vive. Tais
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ora ções ex pres sam a fé na pre sen ça ime di a ta de um Deus que es -
cu ta o cla mor dos afli tos em qual quer lu gar, mes mo fora do tem plo
(Rt 2,4.12.20; 3,10; 4,11-12; Est 4,17a até 17z).

A mu lher re sis te à opres são ide o ló gi ca exer ci da pelo tem plo e
re cu pe ra a fé em Javé como Deus dos opri mi dos, da li ber da de e da
vida, vol tan do, as sim, à me mó ria mais an ti ga de Isra el e à fé mais ge -
nu í na do povo da ter ra. Esta fé apa re ce cla ra men te nas ora ções des tas
mu lhe res. É a fé num Deus ver da de i ro, que sem pre está ao lado do
po bre, do úl ti mo, do fra co. Um Deus for te, que dá sua for ça àque las
que que rem lu tar pela vida do povo (Est 4,17t-17z). Este Deus é in vo -
ca do como Deus dos pais, de Isra el; Deus de uma me mó ria an ti ga e
en ra i za da no co ra ção do povo (Est 4,17m). Um Deus a quem a mu -
lher se di ri ge, pe din do a ele, como mu lher, para ser “mais” mu lher, e
as sim ven cer: “Põe em meus lá bi os um dis cur so atra en te...” (Est 17s).
Este é o Deus do Êxo do, o Deus da li ber ta ção, o Deus que vê, ouve,
co nhe ce e sal va. As mu lhe res re cu pe ram o ver da de i ro ros to de Javé,
como Deus dos pe que nos, Deus da vida, da luta pela li ber da de, como
sem pre foi.

Di an te de tudo isso, a Coé let faz ape nas uma gran de pro pos ta:
“Tu, po rém, teme a Deus!” (5,6; 7,18). Para ela, o ver da de i ro te mor a
Deus está em su pe rar esta dou tri na tra di ci o nal e ali e nan te e bus car
ca mi nhos no vos para o en con tro com Deus. Estes ca mi nhos apon ta -
dos por Coé let são a ne ga ção da do mi na ção e da opres são (5,6-7) e a
bus ca do ver da de i ro ros to de Deus (9,7). Este ros to ma ni fes ta-se na
so li da ri e da de, na par ti lha, na pos si bi li da de de cada um usufruir com
alegria os frutos de seu trabalho livre e digno.

Can ta res mos tra que o amor na con cre tu de da re la ção hu ma -
na: mu lher e ho mem fe i tos à sua ima gem e se me lhan ça é ex pres são
de Deus. Sim, um amor li vre e li ber ta dor só pode ser “fa ís ca de
Javé” (8,6).
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Rute, a “Ami ga” dos po bres, re ve la um ros to fa mi li ar de Deus e 
se es for ça por re cons tru ir o pro je to ori gi nal de Deus para seu povo a
par tir da que les que ela mes ma en car na em seu ser, isto é, a par tir das
mu lhe res, dos po bres, das vi ú vas, dos mi gran tes, dos es tran ge i ros e
dos que não têm filhos ou futuro.

Pela sua fé e fi de li da de a Javé, es tão pron tas até para mor rer,
para que to dos ex pe ri men tem a li ber ta ção. “Irei ter com o rei [...] e se
for pre ci so mor rer, mor re rei” (Est 4,16)! E isto in de pen de da si tu a -
ção, ou da con di ção so ci al: Rute é mo a bi ta; Ester está no pa lá cio;
Rute e a Su la mi ta es tão na roça. A mu lher, es te ja ela onde es ti ver,
sem pre é guar diã da me mó ria mais le gí ti ma do povo e sem pre é ca paz 
de he ro ís mo para que a vida tri un fe (RIZANTE, p. 34).

36 PVN 295



Conclusão

No Pen ta te u co Fe mi ni no, des fi lam mu lhe res bo ni tas e se du to -
ras. Toda esta be le za e en can to, lon ge de ser im pu ra, é usa da para sal -
var, li ber tar. Des fi lam al gu mas mu lhe res com bar ri ga es té ril. Mas
lon ge de ser con si de ra do des gra ça e hu mi lha ção, re sis tem si len ci o sa -
men te con tra o sis te ma ex plo ra dor. São mães do povo, sem pre pron -
tas para dar a vida, a mor rer, para que o povo te nha ter ra, pão e li ber -
da de. Des fi lam per so na gens cen tra is fe mi ni nas: Ester, Rute,
Su la mi ta, Coé let e suas com pa nhe i ras, acom pa nha das de ad je ti vos:
independentes, autodeterminadas, solidárias... protagonizando uma
nova história.

Gu ar da da e trans mi ti da por es tas mu lhe res, a me mó ria de uma
so ci e da de igua li tá ria, con for me o pro je to ori gi nal de Deus, sem pre
fi cou no co ra ção do povo de Isra el e vem ali men tan do o nos so so nho
de um “ou tro mun do é pos sí vel”. Por tan to, a tí tu lo de con clu são, con -
vém re a fir mar que o Pen ta te u co Fe mi ni no não é um sim ples con jun to 
de li vri nhos in sig ni fi can tes, mas car re gam em suas pá gi nas a for ça
re vo lu ci o ná ria de cons tru ir re la ções no vas. Ele tem gran de atu a li da -
de em nos so tem po que se ca rac te ri za for te men te pela re sis tên cia de
cul tu ras, de gru pos e de comunidades eclesiais. Nosso povo resiste
de todas as maneiras para não perder sua identidade.

No en tan to, esta for ça trans for ma do ra foi obs cu re ci da e dis tor -
ci da ao lon go dos sé cu los que se pas sa ram. A si na go ga se apro pri ou
do Pen ta te u co Fe mi ni no nas prin ci pa is fes tas re li gi o sas. O Ma gis té -
rio da Igre ja in clu iu ape nas al guns tex tos des ses li vros no le ci o ná rio
li túr gi co. Infe liz men te, nota-se que o mun do dos ho mens pas sa a
con tar as his tó ri as de mu lhe res, ao seu modo e de acor do com seus in -
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te res ses. Mes mo com a es cas sez de ras tros nos re gis tros his tó ri cos,
po de mos de du zir que no Ju da ís mo a le i tu ra foi fe i ta por ho mens e, no
Cris ti a nis mo, uma le i tu ra omi ti da por ho mens. Ester, Coé let, Su la mi -
ta, Rute e ou tras tan tas mu lhe res ficaram emudecidas no sentido de
que suas vozes não eram ou não poderiam ser ouvidas na esfera
oficial.

Se para as mu lhe res cris tãs e ju di as as Escri tu ras con ti nu am
sen do uma fon te de ins pi ra ção e iden ti da de, faz-se ne ces sá rio uma
re le i tu ra do Pen ta te u co Fe mi ni no. Cer ta men te, de uma le i tu ra fe i ta
por mu lhe res e ho mens, emer gi rão co i sas no vas, na pró pria in ter pre -
ta ção dos tex tos, e isto sig ni fi ca rá uma espécie de revolução
hermenêutica na vida das Igrejas.

Mu i tas per gun tas apa re ce ram no de sen ro lar des ta re fle xão.
Para al gu mas, en con trei res pos tas, ou tras ain da fi ca ram no ar, es pe -
ran do por mais es tu do. No en tan to, os ca mi nhos não ofi ci a is apon ta -
dos pelo Pen ta te u co Fe mi ni no pro vo cam no vos po si ci o na men tos e
pro je tam no vas re la ções. É pos sí vel re cons tru ir o novo nas co mu ni -
da des ecle si a is, na sua gran de ma i o ria for ma das por mu lhe res, e a
par tir do es pa ço li túr gi co da casa. Tal vez o desafio seja o de colocar o 
Pentateuco Feminino novamente nas mãos das mulheres.
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