Editorial 36

Mulheres que deixaram o mundo
para seguir a Jesus Cristo
Difícil abranger, com profundidade e em poucas palavras, o tema que ora
apresentamos aos nossos leitores: As mães do deserto e a maternidade espiritual, ou se
preferirem: As mulheres que deixaram o mundo para seguir a Jesus Cristo, dando assim,
origem ao monaquismo feminino e à vida consagrada feminina.
Se olharmos a história veremos como desde o século III até ao XIII de maneira
geral são citados tantos nomes de homens que se fizeram monges, como São Paulo,
eremita, Santo Antão, São Pacômio, São Basílio, São João Cassiano, São Bento, São
Columbano, etc., que quase seríamos levados a pensar não ter existido um monaquismo
feminino. Poucos, certamente, em nossos dias, já terão ouvido falar em Maria Egipcíaca
em Sinclética, em Teodora, em Macrina e em outros nomes não muito familiares aos
ouvidos modernos. No entanto, estas mulheres têm muito a nos dizer...
Me. Vera Lúcia Parreiras Horta, OSB, Abadessa do Mosteiro do Salvador, que
aborda o tema: As Mães do Deserto e a Maternidade Espiritual Hoje, busca nelas luzes
para nosso papel de pais e mães dentro das comunidades em que vivemos e junto às
pessoas que atendemos.
Ir. Roberta Peluso, OSB, monja do Mosteiro da Santissima Trindade, em Santa
Cruz do Sul, prolongará esta reflexão num artigo: Mulheres que seguiram a Jesus Cristo,
em que nos oferece maiores detalhes sobre as vidas de algumas dessas Mães do deserto,
citadas por Madre Vera Lúcia.
Num outro artigo, Macrina e seus irmãos, Françoise Vinel nos apresenta a família
de santos da qual Macrina faz parte. Diz-nos também que, para Gregório de Nissa, seu
irmão, ela era uma verdadeira filósofa, ou didáscala, isto é, mestra, figura da sabedoria.
Finalmente, Colette Pasquet nos fala do Monaquismo feminino surgido na esteira
de São Basilio, onde se afirma que a primeira comunidade feminina organizada, parece
ter sido a que Maria, irmã de Pacômio, estabelecera em Tebas no Alto-Egito, perto do
mosteiro de seu irmão, no inicio do século IV.
Tudo o que até aqui é dito sobre essas mulheres, encontra o seu fundamento
biblico no TEMA DO BIMESTRE: A Herança das Matriarcas, escrito por Dolores
Aleixandre, RSCJ, biblista espanhola, que nos fala de Sara, Rebeca, Lia e Raquel, como

mulheres que podem nos inspirar no cotidiano de nossas vidas. Na página RELATOS
reservamos alguns conselhos de duas Mães do deserto, Sinclética e Teodora. Eles nos
fazem progredir na fe e na vida espiritual. Conservam o frescor dos primeiros tempos....
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