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O texto proposto para a oração nos remete a uma das manifestações do 
Cristo Ressuscitado. O verbo “ver” usado tanto no Antigo Testamento como no Novo 
não se refere a essa visão física que temos uns dos outros ou dos diversos objetos 
ao nosso redor. Trata-se de “ter uma experiência” ou “perceber” algo ainda não 
percebido. O “ver” só é possível para aquele que ama, pois esse é capaz de captar a 
realidade num nível mais profundo do que a mera evidência dos fatos e 
acontecimentos. Já dizia o autor do Pequeno Príncipe, Antoine Saint Exupéry, que 
“o essencial é invisível para os olhos”. 

Maria Madalena encontra-se do lado de fora do sepulcro, chorando a perda 
do Mestre querido. Ele era o amigo que deixara saudades. A saudade existe a partir 
de uma falta, uma carência, um vazio. Constitui-se como a ausência de uma 
presença ou presença de uma ausência. “A saudade é o bolso onde a alma guarda 
aquilo que provou e aprovou. Aprovadas foram as experiências que deram alegria. O 
que valeu a pena está destinado à eternidade. A saudade é o rosto da eternidade 
refletido no rio do tempo”, nos diz Rubem Alves. Através das perdas, da carência e 
da falta, podemos avaliar melhor o valor das coisas e pessoas. Enquanto estavam 
presentes, acostumávamo-nos ao seu estar aí. Não dávamos o devido valor. 
Infelizmente, muitas vezes precisamos perder para valorizar. Nesse sentido 
sofremos porque pessoas e coisas tornam-se importantes e valiosas para nós. 
Madalena chora de saudade e sofre por amor. Esta saudade de Cristo é salvífica, 
pois remete-nos a um desejo, uma carência, um vazio que nada nem ninguém pode 
preencher. Temos saudades daqueles que são importantes para nós. No entanto, na 
saudade nunca alguém está tão presente quanto naquele momento. 

Maria Madalena permanece de fora do sepulcro. Não tem coragem de olhar 
de frente para a morte. Chora, e chorando lava os olhos para “ver” e “compreender” 
melhor. Só com os olhos lavados pode enxergar a mensagem. O sepulcro vazio, os 
lençóis abandonados. Uma dúvida a corrói: “Levaram o meu Senhor e não sei onde 
o colocaram!” (v. 13). Vê Jesus de pé, mas não o reconhece. Pensa ser o jardineiro. 
Somente quando Jesus pronuncia seu nome, entende. O nome dá identidade. 
Quanta ternura e carinho na voz do Mestre ao pronunciar “Maria”. No entanto, Jesus 
não pode ser retido, mas deve ser anunciado. A mulher, que na sociedade judaica 
não podia testemunhar, pois seu testemunho não era crível pelos homens, torna-se, 
agora, testemunha da ressurreição. Uma mulher, pertencente à última categoria dos 
excluídos de Israel, deve dizer aos discípulos: “Vi o Senhor”. Ele ressuscitou. Deus 
inverte as categorias e a lógica humana.    

O encontro com o Ressuscitado marca a vida de Maria Madalena e dos 
outros discípulos para sempre. O que é amado deve permanecer. Tanto a alegria, 
quanto o amor, a liberdade, todos pedem eternidade. A relação com o Ressuscitado 
será de agora em diante diferente. Não será a relação física como era com Jesus de 
Nazaré. Nem por isso será menos real ou menos verdadeira. 

 

PARA REFLETIR/REZAR 

1. Quais são as coisas, pessoas e realidades das quais você tem saudades? 
2. Você tem saudade de Deus? 
3. Sua saudade leva-lhe a um encontro real e verdadeiro com o Cristo 

Ressuscitado? 
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