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A violência sexista contra a mulher: João 8,1-111 

 

A história da adúltera perdoada é, no fundo, um 
testemunho contra uma ordem social 

dominada pelos varões.  

(Cristina Conti) 

  

Quando nos aproximarmos da perícope preconceituosamente chamada 

perícope da mulher adúltera temos de ter muito cuidado para não cairmos numa das 

más interpretações que coloca como “tema principal a sexualidade desviada da 

mulher”. Aqui o assunto não é esse. É sim a violência sexista contra a mulher. É 

uma perícope querigmática ou pedagógica que nos convida que olhando a postura 

de Jesus Cristo à mulher, possamos assumi-la como nosso modelo e guia nas 

nossas ações pastorais. “Quer dizer, trata-se de paradigma ou modelo para a 

conduta cristã. A atitude de perdão de Jesus para com a adúltera é o modelo a 

seguir.” 

Frente a uma Igreja primitiva fortemente machista e androcêntrica, por uma 

mulher anônima, todas as mulheres ganharam um lugar de destaque em Jesus. Em 

seu projeto, elas ocupam um lugar de igualdade e reciprocidade, fato que contrariou 

o paradigma do então (o patriarcalismo). As mulheres no tempo de Jesus aparecem 

como servidoras e colaboradoras do seu Mistério como podemos observar no 

Evangelho de Lucas. Jesus em sua práxis defende a pessoa toda marginalizado. 

Com isso ele derruba por terra todas as barreiras sociais, raciais, étnicas, sexistas e 

religiosas. 

 

 

                                                           
1 Segundo as: Bíblia de Jerusalém e a Nova Bíblia Pastoral, a perícope considera a da mulher 
adultera preconceituosamente encontra-se em João 8,1-11.  



A reflexão sobre a mulher ainda continua sendo um problema sério em mundo 

hodierno. A questão do patriarcalismo ainda continua um fator dominante e opressor 

quase em várias culturas inclusive naqueles países que se consideram 

essencialmente cristãos como Brasil, entre outros. 

Embora, em algumas regiões sejam visíveis sinais de igualdade de 

oportunidade de género e de dignidade, existem ainda sequelas do androcentrismo 

exacerbado do homem, um tom de supremacia do homem em relação à mulher. 

Assim como no tempo de Jesus até nossos dias, a mulher continua sendo 

protagonista da história em várias concepções  

Que lado estão a tender as nossas práticas como seres humanos? Nossas 

ações, e procedimentos são como as dos escribas e fariseus? Ou são como as de 

Jesus que não condenam? Ou assumimos em nome de religião ações contrárias as 

de Jesus mesmo vivendo num da misericórdia do ponto de vista eclesial? Estas e 

outras questões são as que a Cristina Conti nos desafia no artigo do recorte textual 

de João 8,1-11. “Todos e todas somos igualmente responsáveis perante Deus”.  
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