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MARIA MADALENA 

A CONSTRUÇÃO DA SANTA PROSTITUTA 

SAMILA DA FONSECA REIS 

 

 

Resumo: A biografia de Maria Madalena foi construída a partir de um 

mal-entendido histórico, pautado numa visão androcêntrica e 

machista, que foi instaurado como verdade ao longo  dos primeiros  

séculos, construindo  assim   a santa  prostituta e  ocultando  a 

discípula e liderança feminina que representa a personagem, Maria 

Madalena. A violência histórica que a transformou  na pecadora  

redimida  encontra  seus  traços  no  período  da  patrística  e no 

caminhar dos séculos se introjeta no imaginário dos cristãos. A 

distorção em torno de Maria de Magdala reforça a projeção sobre 

todas as mulheres, o olhar pecaminoso e negativo.   

Palavras-chave : Maria Madalena - Santa prostituta – violência histórica – discípula  

 

Summary: The biography of Mary Magdalene was built from a 

historical misunderstanding, based on androcentric and sexist (male 

chauvinist) vision, which was established as true during the first 

centuries, thus building the holy prostitute and hiding the disciple and 

female leadership representing the character, Maria Magdalena. The 

historical violence that transformed here into a redeemed sinner finds 

its traces in the patristic period and along the centuries, have 

introjected  in  the minds  of Christians.  The distortion around Mary 

Magdalene reinforces the projection on all women the sinful and 

negative look.  

Key  words:   Mary  Magdalene  - Holy  prostitute/  Prostitute  saint  -  Historical  violence - 

Disciple  
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INTRODUÇÃO 

Maria  Madalena, uma  das mulheres mais  enigmática  e 

injustiçada do Novo  Testamento. Pesa sobre ela o protagonismo de 

muitas histórias. E por haver tão poucos dados a seu respeito, a sua 

biografia foi preenchida com uma certa imaginação, partindo de um 

mal-entendido “instaurado como verdade, ao longo dos primeiros 

séculos do cristianismo”1, que dificultou e dificulta a compreensão de 

quem realmente foi Maria Madalena, e sua importância na história 

cristã.  

A imagem de Maria Madalena é predominantemente descrita, na 

iconografia e pintura, como uma  linda mulher, de cabelos  compridos, 

que chora seus  pecados e que encarna a relação entre a beleza, a 

sexualidade e o pecado feminino, traços que a definem como a 

pecadora arrependida. São inúmeras as imagens dessa mulher, com 

um manto vermelho e cabelos soltos, ora aos pés da cruz, ora sentada 

aos pés de Jesus na casa de Marta e Maria, em Betânia, ora como a 

prostituta em si, atirada aos pés de Jesus na casa dos fariseus2. 

Imagens que colaboraram para uma visão distorcida e equivocada de 

Maria de Magdala, fortalecendo o imaginário da santa prostituta.  

Maria Madalena e sua identidade possível 

Apesar  de  escassos  dados  a  respeito  de  Maria  Madalena,  o  

que  encontramos  nos  textos  bíblicos revelam aspectos essenciais de 

sua identidade: seguidora de Jesus e primeira testemunha do 

Ressuscitado. É ela nomeada em primeiro lugar entre as mulheres que 

seguem a Jesus. É ela discípula  fiel,  grande  líder  feminina  no  

movimento  de  Jesus,  que  está  presente  em  momentos 

significativos da vida pública do Messias e cumpriu a missão de 

anunciar a vida diante da morte, animando a esperança dos 

desesperançados, como pontua Hanskin.  
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Se buscarmos nos evangelhos, encontramos que Maria 

Madalena foi uma das seguidoras femininas de Jesus, esteve 

presente durante sua crucificação, foi testemunha (segundo  o  

evangelho  de  São  João)  de  sua  ressurreição,  e  foi  a  

primeira  a  que  ele  confiou o sacerdócio supremo: proclamar 

a mensagem cristã. Foi ela que introduziu a certeza de que, 

mediante a vitória de Cristo sobre a morte, a vida eterna era 

acessível a todo aquele que crê3.  

É  Maria  Madalena a  primeira  anunciadora  da  mensagem  

central  do cristianismo  (a  ressurreição),  que  faz  ecoar,  que o  

túmulo  está  vazio  da morte  e repleto de  vida  para  todos  - Ele 

ressuscitou!  

Diz-lhe Jesus: “Maria!”  Voltando-se, ela diz em hebraico: 

“Rabuni!”, que quer dizer “Mestre”. Jesus lhe diz: “Não me 

toques, pois, ainda não subi ao Pai.  Vai, porém, a meus 

irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai; a meu Deus e 

vosso Deus”. Maria Madalena foi anunciar  aos discípulos:  

“Vi o Senhor”,  e as coisas que ele lhe disse. (Jo 20,16-18)  

Os dados bibliográficos sobre Maria Madalena, infelizmente são 

bem escassos. Sabe-se que era de Magdala e além disso é fornecido 

apenas mais um dado, que ela era aquela à qual tinha sido expulso sete 

demônios.  

Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e 

enunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os Doze o 

acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam 

sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada 

Madalena, da qual haviam saído sete demônios [...] (Lc 8,1-3).   

A tradição errônea, gratuita e, todavia, excepcionalmente vital e 

fecunda, que em toda história do cristianismo ocidental viu em Maria 
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de Magdala uma pecadora remida, foi influenciada, sobretudo por essa 

anotação do texto de Lucas. Intitulando-a assim de prostituta.  

Não é simples conhecer a verdadeira origem e história de Maria 

Madalena, mas é possível perceber que a imagem que foi transmitida 

sobre ela é equivocada, por um simples olhar comparativo dos  textos 

do  Novo  Testamento,  e  que um  grande erro teológico,  

interpretativo a  partir de uma visão patriarcal prevaleceu sobre a 

verdadeira identidade daquela que se fez discípula e apóstola - Maria 

Madalena.   

Apesar de todo o contexto político, social e religioso de cada 

época presente nas diferentes comunidades, os breves informes dos 

evangelhos nos revelam o que podemos chegar a saber sobre Maria 

Madalena. De todas a mulheres descrita, Madalena é a única que não é 

definida por qualquer denominação que a vincule a um homem, seja 

como mulher, mãe ou filha, é a única que é identificada pelo seu lugar 

de nascimento. Assim, se apresenta como uma mulher independente,  

isso  implica  que  ela  deve  ter  alguns  meios  que  lhe  permitiram  a  

escolher,  seguir e apoiar Jesus. De acordo com os evangelhos, ela 

segue Jesus desde a Galileia até Jerusalém, acompanha todos os 

momentos, mostrando assim que é uma das discípulas de Jesus muito 

significativa. 

Construção da Santa Prostituta 

A  imagem  que  temos  introjetada  no  universo  imaginário 

popular,  da Santa prostituta,  é fruto de um equívoco e grande 

violência histórica contra a Maria Madalena. É na patrística que se 

consolida a confusão sobre quem é Maria Madalena e sua imagem 

negativa, colocando-a como prostituta e pecadora arrependida, 

descaracterizando sua identidade, e real importância na mensagem 

central cristã.  
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“Não  há  nada  que  prove  que  Maria  Madalena  foi  pecadora  

ou  prostituta”4.  Crê-se  que  a confundiram com outras figuras 

femininas dos evangelhos, as quais aparecem explicitamente como 

pecadora,  sobretudo com  uma personagem que  julga sua história, ter 

sido uma prostituta.  

Para  aqueles que  comentavam  os textos  bíblicos  nos primeiros  

séculos, e  em um  entorno eclesiástico, a feminilidade de Maria 

Madalena havia servido unicamente para reafirmar a credibilidade 

desta identificação errônea. E assim os sete demônios que a havia 

possuído, assumiram a estigma moral e social, e excessivas proporções 

de luxuria e tentação que implica os vícios que desde o Gêneses havia 

sido associado tradicionalmente com o feminino. Assim, Maria 

Madalena, a discípula principal, primeira  apóstola do Ressuscitado e 

companheira missionária de Jesus, se converteu em uma prostituta 

penitente, se tornando modelo de conversão.  

Olhando para as homilias dos Padres da Igreja se percebe que 

muito cedo começou a tendência de confundir Madalena com a 

pecadora anônima de que fala o evangelho de Lucas (7,36-50) e  

confundir  a pecadora  com a  mulher que  ungiu Jesus  antes da 

Paixão, conforme as narrações paralelas de Mt 26,6-13 e Mc 14,3-9; 

esta mulher, por sua vez, foi identificada pelo quarto evangelista como 

Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro (Jo 11,2)5.  Então, desde os 

primeiros séculos do cristianismo, Maria Madalena tem estado 

estreitamente vinculada com essas personagens e vincula também em 

menor grau com a mulher samaritana (Jo 4,6-42) e a mulher adúltera 

(Jo 8,3-11).  

Sua identificação com Maria de Betânia e a pecadora de Lucas foi 

tão dominante que, “durante  a  maior  parte  da  era  cristã,  a  

personalidade  que  lhe  atribuíram  os  exegetas  obscureceu  seu 

papel bíblico como discípula de Jesus e arauto da nova vida”6. 
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A confusão sobre a identidade dessas mulheres remonta pelo 

menos ao século III, mas foi no século  VI que o Papa Gregório Magno 

(540-604 d.C.) afirma a questão ao declarar que Maria Madalena, 

Maria de Betânia e a pecadora de Lucas eram a mesma pessoa.  

Um exame minucioso dessas mulheres, a partir de uma leitura 

atenta e fiel aos textos bíblicos,  revela  imediatamente  as  

importantes  diferenças  de  personalidade,  conduta  e  transcendência 

entre elas e que no caso da pecadora de Lucas e Maria de Betânia, o 

único fato em comum com Maria Madalena é sua associação por haver 

ungido com perfume o corpo de Jesus. Porém, como e porque se deu 

esse processo simbiótico?  

o  final  do  capítulo  7  de  Lucas,  justamente  antes  que  se  

introduzisse  a  Maria  Madalena  por seu  nome,  pela  primeira  vez,  

no  capítulo  8,  como  seguidora  de  Jesus,  Lucas  descreve  o  

episódio  em que  uma  mulher,  pecadora  pública  (Lc  7,37),  vem  a  

Jesus  em  busca  de  seu  perdão.  “O  evangelista dramatiza  

intensamente  o  acontecimento  que  acontece  na  cidade  de  Naim,  

no  início  do  sacerdócio de Jesus, uma cena que forneceu uma das 

imagens mais duradouras da mítica Maria Madalena”7.  

[...] Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. 

Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um 

frasco de alabastro com perfume. E, ficando por detrás, aos 

pés dele, chorava; e com as lágrimas começou a banhar-lhe os 

pés, a enxuga-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a 

ungi-los com o perfume (Lc 7,37-38). 

Foi então, o ato de ungir os pés que provocou a confusão com 

outras mulheres, que em seguida formaram uma simbiose para criar a 

imagem composta de Maria Madalena. Este relato da pecadora sem 

nome tem contribuído em grande medida para a imagem mais 



7 
 

penetrante que temos  de  Maria  Madalena  como  uma  mulher,  de  

larga  cabeleira  solta que  chorava e  segurava o frasco de perfume.  

Provavelmente,  aquela  pecadora  que se introduziu na  casa do  

fariseu com  seu alabastro a fim de pedir perdão por seus pecados e 

perfumar a Jesus em sinal de seu agradecimento foi associação com a 

discípula da qual foi expulso os setes demônios, e que foi embalsamar 

o cadáver de Jesus. O fato de Lucas ter descrito, sobre Maria 

Madalena, imediatamente depois da cena na casa do fariseu pode ter 

contribuído a engendrar a ideia de que se tratava da mesma mulher, 

assim como também a inclusão entre as mulheres curadas de espíritos 

malignos e enfermidades pode ter corroborado a sua identificação com 

a pecadora, apesar de que estar possuída por espíritos  malignos  não  

constitui um  pecado  em nenhuma outra  passagem  dos evangelhos. 

O fato  também,  de  “Maria  Madalena  ter  ido  embalsamar  o  corpo  

de  Cristo  tem  sido causa  de associá-la a Maria de Betânia”8.  

No início  do século III,  baseado no relato  de Lucas, Orígenes 

(185-254 d.C.), a identificou a  Marta  e Maria  como  as formas  de  

ativas  e contemplativas  da vida religiosa, assim  mediante a 

associação de Maria Madalena a Maria de Betânia de Lucas, Madalena 

se converteria em símbolo da vida contemplativa e a considera como 

tal durante toda a Idade Média e novamente com maior ênfase no 

século XVII.   

Essa simbiose de Maria de Betânia com Madalena fez com que o 

episódio da ressurreição de Lázaro fosse incluso nas lendas tanto 

medievais como posteriores, sobre a vida de Maria Madalena e se 

converteria em parte integrante do vasto repertório de imagens que se 

formaram ao redor de sua pessoa.  

Provavelmente  a  comunidade  Joanina  tenha  conhecido  o  

relato  de  Lucas  da  pecadora  desconhecida e tem isso aplicado a 

Maria de Betânia pois a princípio do episódio de Lázaro, este diz muito 
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claramente que Maria era a que ungiu o Senhor com o perfume e 

enxugou os pés com seus cabelos. Havia um doente, Lázaro, de 

Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que 

ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos (Jo 

11,1-2).  

Alguns  estudiosos  também têm sugerido  que  “os  capítulos  

pertinentes  de  João  tinham sido transpostos  e que  João  se refere à  

Maria  do seu próprio  relato”9. De qualquer forma, a  sua  narração, 

agrava a confusão entre as diversas mulheres, e tem contribuído a 

forma híbrida de Madalena. Segundo João 12,1-8, Maria Madalena 

toma um vidro de perfume autêntico nardo, de muito valor, e unge os 

pés de Jesus secando-os com o cabelo: “E a casa se encheu do aroma 

do perfume” (Jo 12,3). Estas “imagens perfumadas aplicadas a Maria 

Madalena em comentários alegóricos  posteriores,  contribuíram  a  

criar  a  aura  de  feminilidade  e  erotismo  que  acompanharia desde 

então”10.  

Essas unções, reforçada pelo fato de três delas serem realizadas 

em casas masculinas chamadas Simão, constituiriam  o princípio 

segundo o qual, ao comentar sobre os vários personagens que 

aparecem no Novo  Testamento, os exegetas mais tarde misturariam 

as mulheres em uma só mulher. 

Desde o tempo de Gregorio até 1969, quando o calendário 

romano foi modificado, a Igreja Ocidental tendeu a reunir as três 

pessoas em uma só celebração sob a pessoa de Maria Madalena em 22 

de julho. Apesar de que no século XVI, Jacques Lefèvre D’Etaples11  em 

1519  publica um  tratado  onde  colocava  Maria  Madalena  como  

uma  personagem distinta  de  Maria  de  Betânia e da pecadora de 

Lucas. Jacques em seu tratado tinha como base as escrituras e usava 

também dos textos de São Jerônimo e Santo Ambrosio para apoiar a 

sua visão das Marias. O trato abala  a calmaria do consenso e Jacques 
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Lefèvre é acusado de heresia e é excomungado. No entanto, a Igreja 

Oriental seguiu São João Crisóstomo em sua distinção entre as duas 

Marias, a da Madalena e a de Betânia, separando-as da mulher 

pecadora de Lucas e celebrando seus dias santos12.  

Os propósitos das diferentes funções são tão distintos quanto as 

mulheres que as realizaram pois a pecadora de Lucas unge a Jesus em 

sinal de agradecimento e amor; Maria de Betânia, em sinal de 

homenagem e antecipação da morte de Jesus (e possivelmente em 

agradecimento pela ressurreição do seu irmão Lázaro), semelhante aos 

fatos ocorridos como as mulheres incognoscíveis de Mateus 26 e 

Marcos 14. Já Maria Madalena parte em busca de Jesus para 

embalsamá-lo  depois  da  morte.  O papel  de Maria  Madalena  como  

seguidora  ativa  e corajosa a diferencia da pecadora de Lucas, cuja 

ação dramática não corresponde a personagem evangélica de 

Madalena, embora, Maria de Betânia seja também uma discípula, ela 

simboliza o aspecto essencialmente contemplativo da vida espiritual e, 

como irmã de Lázaro, tem uma premonição mística da morte de Jesus, 

enquanto a madalena chora a morte de Jesus, e busca ele vivo entre os 

mortos. A medida em que Maria Madalena foi posteriormente 

identificada com estas mulheres, tem assumido suas características de 

maneira híbrida, de modo que, ao longo dos séculos, se converteu  em 

símbolo  da  vida contemplativa  e modelo de arrependimento, menos 

a importância do seu papel no novo testamento como discípula e 

testemunha principal da ressurreição, deixado assim em segundo 

plano.  

Maria Madalena, também foi vinculada a Samaritana e a adúltera. 

Esses vínculos são menos convincentes  que  a  vinculação  com  as  

outras  mulheres  já  vistas  anteriormente.  Tal  vínculo  tem sua 

origem na imagem híbrida que se formou de Madalena, a partir do 

século  VI, como a prostituta arrependida, pois ambas, a mulher 
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samaritana e a mulher adúltera, personificam aspectos da sexualidade 

feminina que os rabinos e os Padres da Igreja, nos primeiros séculos, 

temiam e abominavam. 

Assim,  durante  cerca de  quinze séculos,  Maria  Madalena  segue 

sendo identificada  com  as três Marias. Enquanto isso, a Igreja do 

Oriente sempre distinguiu as três figuras evangélicas. Segundo  

Sebastiani13,  os estudiosos  católicos  somente  a partir dos  primeiros  

decênios  do século XX, começaram a adquirir uma ideia clara da 

distinção das “três Marias”, - e mesmo assim com muita lentidão, 

hesitações e incoerências, - e a restituir a Maria de Magdala sua 

fisionomia originária conforme os Evangelhos e a mais nobre tradição 

cristã primitiva.  Diferente dos estudiosos protestantes, que também 

recebeu a figura mítica de Maria Madalena, constituída como emblema 

de pecado e penitência, acentuando nela o caráter de ex-pecadora, 

mas, voltando as raízes evangélicas da fé cristã redescobre a sua 

autenticidade e ao findar do século XIX, a distinção das três mulheres já 

era um dado adquirido.  

Infelizmente, as mulheres da bíblia foram pela tradição 

progressivamente despidas de sua originalidade pessoal e 

transformada em símbolos, ou modelos edificantes, no negativo ou no 

positivo, em função da imagem de mulher que se visava inculcar, 

privilegiando uma leitura kiriocêntrica.  Transformar  uma  mulher  em  

símbolo  torna-se  ainda  mais  fácil  domesticá-la,  prática usual na 

cultura masculina e reinante no universo eclesial.  Torna-se “mais fácil 

de compreender, representar, enquadrar, em suma, menos 

incômoda”14. Assim fizeram com Maria Madalena.  

Hoje, apesar de ter claro a distinção  entre Maria Madalena, Maria 

de Betânia e a pecadora de Lucas, assim também como a mulher 

adúltera e a Samaritana, ainda permanece presente no imaginário das 

pessoas e em muitas homilias a Maria Madalena pecadora e híbrida.  
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O processo histórico de construção    

e deformação da figura de Maria Madalena  

Olhar para Maria Madalena ou Míriam de Magdala a partir da 

história, é perceber a grande violência que essa personagem tão 

significativa para o cristianismo primitivo, foi sofrendo. Violência 

sexista15 e simbólica16, que roubaram sua identidade, desconsiderando 

a sua importância na origem cristã. 

O culto mais antigo de Madalena, desenvolve-se dentro da 

memória Pascal. Os gregos lembravam, no segundo domingo depois da 

Páscoa, chamado precisamente domingo das miróforas, ou seja, das 

portadoras do óleo, a aparição de Jesus Ressuscitado às santas 

mulheres que iam ao sepulcro. A mesma memória se fazia no ocidente 

na oitava de Páscoa.  

Há vários séculos não há indícios claros de tendências a confundir 

Madalena com a pecadora, porém existia elementos catalisadores. 

Entre os principais há a literatura gnóstica com o papel particular que 

nela é atribuído a Maria de Magdala, como “consorte do senhor” e 

encarnação da Sabedoria Celeste, e a estranha tradição à Sabedoria 

contaminada e redimida. Entra nisso, obviamente, e por muito tempo, 

a luta antignóstica que induz a mudar de plano e a aceitar em clave 

negativa certas figuras típicas.17  

Segundo a História Eclesiásticas de Eusébio, Papias, o bispo de 

Gerápolis que viveu entre os séculos I e II, há uma mulher acusada de 

muitos pecados, no evangelho segundo os Hebreus. É difícil saber a 

quem se refere. Mas, a confusão já está estabelecida e depois 

consolidada pela tendência patriarcal a associar a mulher, o pecado e a 

carne.  

Hilário de Poitier (300-368 d.C.), em seu comentário ao evangelho 

de Mateus, é um dos primeiros a apresentar uma observação que se 
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tornaria clássica, ou seja, ressalta uma espécie de equilíbrio histórico-

salvífico compensativo (ordo in contrarium) pelo fato de ser 

encarregado, do anúncio da salvação o sexo pelo qual teve início a 

desventura do gênero humano18. É comum no ocidente, nos 

comentários sobre as aparições pós-pascais o tema:  per feminam 

mors, per feminam vita  (por uma mulher a morte, por uma mulher a 

vida).  

Também Ambrósio (340 -397 d.C.), ao falar da aparição de Jesus 

ressuscitado a Maria de Magdala, retoma a ideia da lógica misteriosa  

do desígnio de Deus pelo qual a mulher-  autor culpae  - é agora 

encarregada do anúncio da salvação.  

Na simetria salvífica que os Padres da Igreja gostam de sublinhar 

se esconde ainda um elemento que ressalta a inferioridade feminina. 

Pela culpa, a mulher é autora e responsável (o pecado dela é chamado 

culpa, o do homem é um erro); ao contrário no tocante a salvação, ela 

é apenas a intermediária, a anunciadora. “É obvio então, que lhe seja 

proibido de tocar o Senhor”, diz Ambrósio. “De fato nós tocamos o 

Cristo não  com o tato corpóreo, mas sim mediante a fé  [...]”. E  logo  

específica:  a  tarefa  do  evangelizador  é  confiado  aos homens e  não  

às mulheres, “pois para pregar é necessário a constância, e o sexo 

inferior é mais fraco na execução”19.  

No começo da confusão da deformação da identidade de Maria 

Madalena, encontramos traços nas palavras de Orígenes (185 -253 

d.C.) ao comentar a unção de Betânia, ele se detém a refletir na 

identidade da mulher que unge o Senhor, de tal forma que nos faz 

entender como já na sua época havia a tendência a identificar a mulher 

desconhecida, lembrada por Mateus e Marcos, com a pecadora de 

Lucas e com Maria de Betânia, à qual é atribuída a unção de Jesus no 

evangelho de João.“[...] Na verdade, muitos acham que os quatro 

evangelistas falaram de uma única e mesma mulher, pois narraram 
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uma história análoga, referente a uma mulher e todos acenaram 

igualmente a um vaso de unguento perfumado”20.  

No livro Contra Celsum21, há um rapidíssimo aceno sobre 

Madalena, onde deixa entender que  alguns  opositores pagãos,  à  

parte  as  insinuações  relativas  aos  costumes  de  Madalena,  tendiam 

a pôr em dúvida sua credibilidade de testemunha da ressurreição, 

baseando-se no fato de que  afinal,  segundo,  quando  diz  o próprio  

evangelho  (Lc  8,21),  ela  esteve  gravemente enferma, no  corpo  ou  

na  mente,  ou  em  ambos.  [...]  Uma  mulher,  como  vocês  mesmo  

dizem,  louca! (ghinépàroistros, hasfaté)22.  

Já  Ambrósio  se  detém  com  atenção  na  narração  de  Lc  7,36-

50  na  obra  -  De  paenitentia23. Como  sempre, pelo  que  parece,  é 

dada  esta  página  uma  ênfase  especial por causa  da  feminilidade  

do sujeito  que peca.  Assim,  constam os  fundamentos sobre os quais  

iriam se  apoiar  o mito  e a imagem externa de Madalena convertida. 

Deu exemplo a todos aqueles que querem torna-se dignos do 

perdão, beijando os pés de Cristo, lavando-os com o perfume. 

No beijo há o sinal do amor. [...]. O que querem dizer os 

cabelos, senão mostrar-te  que é preciso  derrubar toda 

vaidade  começa com os  ornamentos  mundanos  e suplicar  a 

indulgência?  Fazer  com  que tu  mesmo te prostres por terra. 

Chorando, e prostrado no chão despertes a sua misericórdia? 

Por meio do unguento é expresso também o perfume salutar 

da conversão24. 

No tratado  De Spiritu sancto  a identificação, se não consciente, é 

pelo menos potencial:  

Maria chorou a Cristo, e assim foi enviada aos apóstolos como 

primeira anunciadora  da ressurreição, soltando  o nó  

hereditário  e o  delito horrível do  sexo feminino. Com efeito o 
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Senhor operou isso por sacramento, para que, onde abundou 

o pecado, superabundasse também a graça (Rm 5,20). E 

justamente a anunciar ao homem a culpa, fosse também a 

primeira a anunciar a graça de Deus25.  

Acenando antes à magnitude do pecado e depois da graça, o autor 

pensa na responsabilidade da mulher no pecado original. Nos séculos 

sucessivos tais reflexões são lidas em referência aos pecados de 

Madalena, e a superabundância do pecado contraposta à 

superabundância da graça se torna um dos temas madalenianos 

preferidos pelos pregadores, principalmente na época da 

Contrarreforma.  

Ao comentar as palavras que no evangelho de João constituem a 

investidura apostólica de Maria Madalena, “Vai aos meus irmãos [...]”, 

Ambrósio chega a uma estranha inversão, e lê não um algo a “mais”, 

mas um algo a “menos” de dignidade para a mulher: diz que ela é 

enviada aos discípulos (homens) de Jesus, não porque os precedeu na 

fé, mas por ser sua fé demasiado fraca, precisa deles.  

[...] Apesar  de não estar ainda  em condição de  decidir a 

respeito  de sua fé plena  [nundum  arbitra  plenaefidei],  

todavia  é  enviada  aos  discípulos  como  anunciadora.  Mas  

lhe é proibido de tocar [Jesus], pois não tinha compreendido 

ainda  que em Jesus habita corporalmente a plenitude da 

divindade [...]; ainda não tinha se liberado da corrupção do 

mundo, não tendo ainda vivido a vida de Cristo [...]. Portanto, 

o que significa Noli me tangere? Não pôr a mão sobre as coisas 

demasiado  grandes: mas vai a meus irmãos, ou seja, junto 

aqueles que são mais perfeitos [...]. Porque a ressurreição não 

pode ser compreendida facilmente a não ser por aqueles que 

são mais perfeitos”26.  
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O discurso de Ambrósio, favoreceu a uma visão sexista, machista, 

patriarcal, misógina que oprime o ser feminino, desqualificando-a, e a 

tornando sempre inferior ao ser masculino.  Aqui, talvez Maria de 

Magdala não seja ainda a Santa Pecadora dos séculos seguintes. Mas, 

certamente, é a Santa Imperfeita, e o quadro impressiona pela 

contínua vontade de redução.  Se Ambrósio não diz que a pecadora 

fosse Maria Madalena, mas insinua com suas palavras 

desqualificadoras. Mesmo que não tenha responsabilidades diretas na 

confusão das “três Marias”, sua  visão  do  feminino,  tão  intimamente  

confusa,  contribuiu  para  determinar  o  clima  espiritual da 

deformação da discípula e apóstola Maria Madalena.  

No século  V, um poeta cristão, Célio Sedúlia, narra a inteira vida 

de Cristo no  Carmen Paschale, uma obra rica de figuras e com 

frequentes digressões. Enfatiza a  Virgem Maria e reduz as outras 

mulheres. Quando fala de Madalena, o autor não acrescenta 

realmente nada à informação narrada por Lucas 8,2,  referente  aos  

sete  demônios,  mas  insiste  tanto  na  fenomenologia  interior,  ao  

ponto  de  afirmar  suficientemente o fato que a possuída, na sua 

opinião, é sobretudo uma pecadora:  

[...] E por ti, Maria, não foi pequena obra de salvação aquela 

que, pela intervenção do Senhor, curou em ti o sentido 

chagado por uniforme ferida, aquele que uma raiva 

desenfreada, atiçada pelo fogo demoníaco, tinha assaltado 

com sete armas; mas a escamosa serpente, fugindo os sinais 

prodigiosos da sagrada Palavra, expulsa, se afastou de seu 

coração [...]27.  

Sedúlio se preocupa de modo específico em afirmar que a única 

mulher, da qual se possa dizer que teve com Jesus um relacionamento 

privilegiado, é Maria sua mãe – virgem e mãe:  
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[...]  tu  que, encerrando  em  teu bem-aventurado  seio  as  

alegrias  de  mãe  junto  com a honra da virgindade, 

demonstras não haver outra igual, antes nem depois de ti; tu, 

sem outro exemplo, única entre as mulheres, agradaste a 

Cristo (Sola sine  exemplo placuistifemina Christo)28.  

Em coerência com esta sua escolha prospética, falando das 

mulheres que vão ao sepulcro, nomeia primeiro a mãe de Jesus 

(remetendo-se a uma tradição apócrifa que nos primeiros séculos 

cristãos teve amplo direito de cidadania principalmente no Oriente), e 

essa é a única sobre a qual ele  põe sua atenção. De Madalena,  

testemunha e anunciadora da  Ressurreição,  nem mesmo uma 

palavra29.  

É com Gregório Magno, que a fusão das três Marias, torna-se 

estável, pois ele repete claramente em várias oportunidades. Codifica-

a e a consagra com todo o peso da sua grande autoridade de teólogo e 

de organizador. Ao expressar: [...] “Nesta fonte de misericórdia foi 

lavada  Maria  Madalena  que,  antes  pecadora  famigerada,  após  ter  

lavado suas  máculas  com  as lágrimas, purificou as manchas 

corrigindo seus costumes”30.  

Nas homilias sobre os evangelhos, a figura de Maria Madalena 

aparece várias vezes. As homilias 25 e 33, em particular, resultam 

determinantes para fins da fusão das três  mulheres evangélicas. No 

comentário à narração de Jo 20,11-18, o afeto ardente e fiel que Maria 

demonstra dirigindo-se sozinha ao sepulcro antes de qualquer outro é 

colocado em relação com aquele amor que, segundo a narração de Lc 

7, fez merecer o perdão à pecadora: “Maria Madalena, que foi 

pecadora na cidade, por amar a verdade, lavou com suas lágrimas as 

manchas do pecado; e cumpriu-se a voz da verdade, pela qual se diz: 

Lhe são perdoados muitos pecados, porque amou muito (Lc7,47). Com 
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efeito, aquela que antes era fria pecando, em seguida ardia fortemente 

de amor”31.  

Seguindo Ambrósio, Agostinho e outros, Gregório interpreta o 

“Noli me tangere” no sentido de uma carência, pelo menos qualitativa, 

da fé da mulher. Sua leitura influi em toda as interpretações durante a 

Idade Média e a era moderna [...]. É acrescentada também a razão pela 

qual não deve ser  tocado: Pois ainda  não subi ao meu Pai. Com efeito, 

Jesus  ascende ao Pai em nosso coração quando é acreditado igual ao 

Pai [...]. Por isso, toca realmente Jesus quem acredita que o Filho é 

eterno junto com o Pai32.  

Uma outra  passagem dessa  mesma XXV homilia,  tem uma  

grande importância histórica e decisiva na deformação da identidade 

de Maria Madalena, em que é proclamada, de forma muito explícita a 

identidade de Madalena com a pecadora e a irmã de Lázaro:  

[...] Ali, é testemunha da divina misericórdia esta mesma 

Maria de que falamos, da qual  o  Fariseu  dizia,  querendo  

obstruir  a  fonte  da  piedade:  Se  ele  fosse  profeta,  saberia 

quem e que espécie de mulher é esta que o toca, pois é uma 

pecadora (Lc 7,39). Mas com as lágrimas  lavou as máculas do 

coração e de seu corpo  e tocou os pés de seu Redentor, ela, 

que havia deixado os seus caminhos perversos. Sentava aos 

pés de Jesus e escutava a palavra de seus lábios. Esteve perto 

dele quando era vivo, procurava-o morto. Encontrou vivo 

Aquele que havia procurado  morto. E achou tanta graça junto 

d’Ele, que anunciou inclusive aos próprios apóstolos, isto é, a 

seus anunciadores33.  

Numa passagem da homilia 33, a identificação é sustentada com 

base no aceno aos sete demônios expulsos de Madalena (Lc 8,2). Os 

demônios são entendidos em sentido moral, como emblema dos sete 

pecados capitais e, portanto, do pecado na sua globalidade.  
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[...] Achamos, portanto, que esta mulher, que Lucas chama de 

pecadora e João aponta  o  nome de Maria,  seja  aquela  

mesma  Maria  da qual  Marcos atesta  terem sido expulsos 

sete demônios. E o que é indicado por meio dos sete 

demônios, senão todos os vícios? Com efeito, como com sete 

dias se entende o conjunto de tempo, assim, com o número 

sete se representa justamente a totalidade. Maria teve, 

portanto, sete demônios no sentido que foi repleta de todos 

os pecados34.  

A esta altura, a imagem Grande Pecadora já está construída e 

indiscutível. Um pouco mais adiante Gregório se detém ainda sobre 

Madalena como pecadora convertida, comentando Lc 7,36-50, e 

contrapondo  seus atos de antes àqueles sucessivos totalmente 

opostos, passando de um extremo para outro:  

[...]. Na verdade, irmãos, aquela mulher, anteriormente 

entregue a seus atos ilícitos, tinha  usado  o  unguento  para  

si,  para  perfumar  o  próprio  corpo.  Por  isso,  o  que  antes 

tinha vergonhosamente oferecido a si mesma, daí em diante o 

oferecia louvavelmente a  Deus. Com  seus  olhos  tinha  

desejado  as  coisas  terrenas,  mas  agora,  humilhando-os 

pela penitência, chorava. Havia mostrado os cabelos como 

ornamento de seu vulto, daí em diante, porém, com os 

cabelos enxugava as lágrimas. Com seus lábios tinha 

pronunciado palavras soberbas, mas prostrando-se aos pés de 

Jesus, as imprimiu sob as pegadas de seu Redentor. Portanto, 

quantos instrumentos ela possuía para a sedução, outros 

tantos ela encontrou como holocaustos de si mesma35.  

Tanto o  “antes”,  como o  “depois”,  os comentários  sobre  Maria 

Madalena são  centrados inteiramente  sobre  perfume,  olhos,  

cabelos,  lábios.  Com  a  intenção  de  reduzi-la  a  uma  dimensão 
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exclusivamente carnal e associar esse carnal ao sexual e esse ao 

pecado.  

Tiraram das mulheres todo papel de compromisso que elas 

tiveram na origem do cristianismo, dando-o vida. Percebe-se discursos 

realmente misógino. Esqueceram do tanto de mártires femininas, 

esqueceram da presença importante e significativa das mulheres para 

a expansão do cristianismo. Que medo é esse de que o mundo saiba da 

importância da mulher no cristianismo desde  a  sua  origem?  Que  

medo  é  esse  que  a  narração  das  aparições  pascais  possa  ser  

concluída a favor das mulheres? De reconhecer a liderança feminina? 

Esses são os questionamentos que nos surge a olhar tantos discursos 

negativos e equivocados de um fato, distorcendo o texto e o contexto. 

São tantas palavras agressivas na história contra Maria Madalena e 

assim contra o feminino, estigmatizando o ser feminino de forma 

negativa, de forma violenta e opressora, levando a séculos 

pensamentos e formas de agir.  

Considerações Finais 

A  pecadora  a  qual  narra  Lucas  e  que  foi  confundida  com  

Maria  Madalena  pelos  Padres  da Igreja, não tem nome e não há 

nada que insinue uma identificação com Maria Madalena que é 

nomeada pela primeira vez no capítulo seguinte e num contexto muito 

diferente.  

Se  olharmos  bem  a  história,  percebemos  que  nenhuma  santa  

foi  tão  contemplada  e  maltratada, caluniada e glorificada quanto 

Maria Madalena, nenhuma tão desenfreadamente fantasiada, e 

desistoricizada.  

A santa prostituta  é fruto de um processo histórico de 

deformação dessa personagem tão significativa  do  cristianismo,  que  

creio  que  só  um  processo  histórico  marcado  pela  igualdade  de 
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gênero  será  possível  devolver  a  real  identidade  de  Maria  

Madalena  a  ponto  de  fazê-la  presente no consciente de todos  

A violência histórica a transformou na pecadora redimida, de 

discípula e apóstola a prostituta.  Apesar  da  autêntica  dimensão  

histórica  e  pessoal  de  Madalena,  ser  considerada  perdida  para 

sempre,  do ponto  de vista  biográfico,  ela se faz presente na 

perspectiva  da história  da salvação, pois  os poucos  dados que  se 

tem  na Bíblia,  apesar  de todo  equívoco realizado na  história  é 

impossível falar sobre o mistério da ressurreição sem expressar o 

testemunho dessa mulher.  

Assim, sobre uma discípula eminente – sobre aquela mulher que 

esteve próxima de Jesus mais que qualquer outro do seu grupo, 

segundo os evangelhos, - foi lançado o pecado sexual em sua 

totalidade, e através dela foi projetado sobre todas as mulheres, 

pecado que decorre essencialmente da fantasia perturbada, da 

inquietação e dos sentidos de culpa do imaginário religioso. 
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