Santa Maria Madalena
Protetora da Ordem dos Pregadores
Magdala - aldeia situada na margem ocidental do
lago de Genesaré, na Galileia - é a terra natal de
Maria, denominada propriamente de Madalena, que
se distingue totalmente da outra Maria, a de Betânia,
irmã de Lázaro e Marta.
Maria Madalena é a fiel discípula que segue o MestrePregador da Galileia à Judeia junto com muitas
outras mulheres, que entregavam seus bens e
serviços, a Jesus e aos apóstolos. É ainda ela quem
está ao lado de Maria, a Mãe de Jesus, junto à cruz,
compartilhando as dores da crucificação e a morte
do Filho. É também quem permanece em vigília
amorosa na madrugada do primeiro dia e é a
primeira a correr ao sepulcro.
Aquela que, em seu ardente amor, foi premiada pelo
Ressuscitado, que se fez conhecer pronunciando-lhe
apenas o nome, como se faz com quem é familiar:
"Maria!". É a ela que o Salvador confia o grande
anúncio da ressurreição: "Vai a meus irmãos e dizelhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso
Deus". A Madalena torna-se assim a primeira
Pregadora da Ressurreição.
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Essa a Maria Madalena que a Igreja hoje comemora,
com presença obrigatória no calendário geral.
Anteriormente, a liturgia ocidental - influenciada
pelos escritos de São Gregório Magno e pela
identidade de nome - confundira numa só pessoa
Maria de Betânia e Maria de Magdala. Tal
identificação fora sempre recusada pela tradição da
igreja oriental e pelos escritos dos Padres gregos. Com
ambos está concorde agora o novo Calendário
romano.
Constitui seguramente uma lenda a viagem e a
estada de Madalena na região da Provence (Gália)
onde ainda hoje é muito venerada (Saint Maximin la
Sainte Baume). Segundo uma antiga tradição grega,
Maria Madalena teria ido viver em Éfeso junto à Mãe
de jesus e ao apóstolo João.

