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1. Introdução e contexto histórico 

 

O fluxo e refluxo da participação feminina na liderança não dependem, 

simplesmente, das mudanças de exegese bíblica ou da interpretação 

predominante de determinada passagem da Escritura. 

Pelo contrário, o padrão poderá ser também traçado em relação à 

institucionalização da igreja, às influências da cultura circunjacente e da teologia 

da liderança operada pela igreja. 

Assim sendo, os movimentos de renovação inicialmente abrem portas para 

um maior envolvimento feminino, apenas para fechá-las à medida que se tornam 

subsequentemente institucionalizadas e buscam a respeitabilidade na cultura 

mais ampla. 

 “Quando a liderança envolvia a escolha carismática de líderes, da parte 

de Deus, mediante a dádiva do Espírito Santo, as mulheres foram incluídas. 

Com o passar dos tempos, a liderança é institucionalizada, a cultura patriarcal 

secular infiltra-se na igreja e a mulheres são excluídas.”
1
 

Desde o cumprimento da profecia de Joel, no Pentecostes, até aos 

primeiros anos da Igreja, homens e mulheres lutaram pela fé lado a lado. 

“Segundo uma pesquisa de Catherine Clark Kroger, as mulheres 

ocuparam vários cargos de liderança, inclusive de ensino e de diaconia.”
2
 

No segundo e terceiro século, a igreja tanto nomeou diaconisas como 

diáconos. Essas mulheres ministravam a outras mulheres de várias maneiras, tal 

como o ensino de catecúmenas, ajudando no baptismo feminino e acolhendo 

mulheres nos cultos da igreja; serviam também como mediadoras entre os 

                                                 
1
 Maria L. Boccia; Hidden History of women leaders of the church; Journal of Biblical Equality; 09/90; p. 58 

2
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membros da igreja e cuidavam das necessidades físicas, emocionais e espirituais 

dos encarcerados e dos perseguidos. 

“A arte cristã do primeiro e segundo século descreve mulheres 

desempenhando várias actividades espirituais – administrando a Ceia do 

Senhor, ensinando, baptizando, cuidando das necessidades físicas da 

congregação e liderando as orações públicas.”
3
 

 

 No Reavivamento Wesleyano 

 Desde o início, as mulheres desempenharam um papel chave no 

reavivamento wesleyano, organizando reuniões e ensinando. 

 Wesley sempre permitiu que as mulheres participassem plenamente das 

aulas e até que servissem como líderes. 

 Nos seus últimos anos, Wesley declarou publicamente e encorajou 

particularmente as mulheres a pregar, sem levar em conta a opinião pública 

predominante. As mulheres envolveram-se na pregação itinerante e exerceram 

papéis de liderança nos grupos locais e nas reuniões de classe. 

 

 Com Charles Finney 

 Este destacou-se dos demais ao dar às mulheres um lugar visível no seu 

ministério, encorajando-as a orar em voz alta e a praticar os seus dons de 

pregação, testemunhando nas reuniões de reavivamento. 

 

 As mulheres nas primeiras comunidades de fé 

No primeiro século, a mensagem do evangelho causou tamanho impacto 

sobre as mulheres e atraiu tantas, que os críticos declararam satiricamente que o 

Cristianismo era “uma religião de viúvas e esposas”. 

                                                 
3
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Elas sentiram que o Evangelho concedia tanto às mulheres como aos 

homens a oportunidade de participar plenamente na comunidade do novo povo 

de Deus. 

 

2. As mulheres na Comunidade Hebraica 

Examinado como um todo, o Antigo Testamento dá testemunho de uma 

ordem social patriarcal bem estabelecida, em que os homens dominavam a vida 

pública e privada; não era, no entanto, tão rígida a ponto de excluir 

completamente as mulheres de posições de liderança. 

O Antigo Testamento narra a história de algumas mulheres famosas, 

escolhidas por Deus para guiar Israel (não devemos supor que as poucas 

mulheres especificamente nomeadas constituem o total das mulheres que 

actuaram em posições de autoridade). 

A Escritura não oferece evidências de que os Israelitas alguma vez 

tivessem rejeitado a liderança de alguém, simplesmente por ser do sexo 

feminino. 

 

I) Miriã, irmã de Moisés 

 A Bíblia refere-se a ela como profetisa; mais, diz que Miriã liderou as 

mulheres israelitas em canções e danças de louvor (Êxodo 15:20,21). 

 A posição de Miriã, como líder de Israel, é indiscutível. De facto, ela era 

tão proeminente que um profeta posterior, Miqueias, mencionou-a (Miqueias 

6:4). 

 

II) Débora – Juízes 4,5 

 Foi, talvez, a líder feminina mais proeminente dos primeiros tempos de 

Israel – ela serviu como a líder principal sobre o povo. A posição que ocupava 

combinou o trabalho de profeta e juíza (Juízes 4:4) 
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 Os juízes funcionaram como o mais elevado tribunal de justiça de Israel 

(Deut. 17:8-13). No desempenho dessa função, Débora assumiu o papel de juiz 

nacional, quase da mesma forma como aconteceu com Moisés (Êxodo 18:13). 

 A actuação de Débora, como profetisa e juíza, não era uma “pequena 

indústria” particular, praticada na sua casa, pelo contrário, não existem quaisquer 

dúvidas de que Débora era a líder/juíza reconhecida e nomeada pelos israelitas 

da época. 

O exemplo de Débora confirma que nem Deus nem os hebreus da 

Antiguidade consideravam a liderança feminina intrinsecamente odiosa. 

Fazemos um mau juízo de Débora e de Deus quando sugerimos que ela 

trabalhou como juíza de Israel só porque não existiam homens disponíveis. 

 

III) Profetisas  

 Parece que as profetisas foram aceites sem discussão no Antigo 

Testamento. 

 É provável que a profetisa mais conhecida da história israelita seja Hulda 

(II Reis 22:14-20). Quando o rei Josias desejou ouvir a palavra profética, logo 

depois de ter encontrado o livro da Lei no Templo, ele, aparentemente, não 

procurou nenhum dos principais profetas da época, tais como Sofonias (Sof. 1:1) 

ou Jeremias (Jer. 1:2). Em vez disso enviou cinco oficiais importantes a Hulda 

que lhes declarou a palavra do Senhor. 
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3. As mulheres no ministério de Jesus 

 Jesus não deu nenhum ensino explícito sobre o papel das mulheres na 

igreja; no entanto, os eruditos concordam que, no contexto do judaísmo da 

época, Jesus emerge como um reformador único e até radical das atitudes 

generalizadas sobre as mulheres e o seu papel na sociedade. 

 Em quase toda a sociedade mediterrânica antiga, a posição das mulheres 

era bastante medíocre. Os gregos acreditavam que as mulheres só existiam com 

vista a produzir filhos para os maridos ou para fornecer prazer sexual. 

 Na sociedade judaica, as mulheres gozavam de uma posição similar. 

Durante o período inter-testamentário, atitudes mais restritivas ensombraram os 

aspectos mais abertos do Antigo Testamento. Alguns professores judeus 

consideravam as mulheres como a fonte do pecado e da morte no Mundo. 

Alguns chegavam mesmo a ensinar que as mulheres seriam mais sensuais e 

menos racionais que os homens, e, portanto, inferiores. 

 No Templo de Herodes não era permitida a entrada de mulheres ao pátio 

sagrado interior; e mesmo nas sinagogas, eram geralmente observadoras 

passivas, em vez de participantes activas. 

 Jesus apresenta uma atitude radicalmente diferente: Ele considerava a 

todos, homens e mulheres, como pessoas. Mostrou uma forma de proceder 

diferente ao tocar e deixar ser tocado por mulheres (Mt 9:18-26) ou falar com 

mulheres de moral duvidosa (Lc. 7:36-50). 

 “Grant Osborne concluiu no seu estudo dos evangelhos que Jesus colocou 

as mulheres ao lado dos homens como modelos de verdadeiro discipulado e 

ética do reino.”
4
 

 Jesus teve a ousadia de incluir mulheres entre os seus seguidores, as quais 

o acompanhavam; algumas haviam sido curadas por ele (Lc. 8:1-3). 

                                                 
4
 Grant Osborne; Women in Jesus Ministery; p. 289 
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Encontrámos que algumas contribuíam financeiramente para a causa, suprindo 

as necessidades de Jesus (Mateus 27:55,56; Marcos 15:40,41). 

 Em contraste com os rabis, que consideravam impróprio instruir as 

mulheres, Jesus ensinava-as com gosto (Lc. 10:39); mais, ele chegou mesmo a 

desafiar a prática de excluir as mulheres do estudo da Tora. 

 Em Samaria, eles “ admiraram-se de que estivesse falando com uma 

mulher” (João 4:27); e no caso da mulher cananeia, eles rogavam-lhe que a 

mandasse embora (Mateus 15:23). 

 Com a sua atitude em relação às mulheres, Jesus derrubou as prioridades 

que culturalmente lhes estavam determinadas. 

 Os vislumbres mais claros do relacionamento íntimo de Jesus com as 

mulheres talvez surjam por ocasião da sua morte. Enquanto os seguidores do 

sexo masculino fugiram, um grupo de mulheres, aparentemente grande, 

permaneceu no local da crucificação (Mateus 27:55,56; Marcos 15: 40,41). Pelo 

menos duas mulheres observaram o seu sepultamento apressado (Mateus 27:57-

61; Marcos 15: 42-47; Lucas 23: 50-56). Por terem arriscado ir ao cemitério, 

essas mulheres foram as primeiras a ver o túmulo vazio e a ouvir as boas novas 

da ressurreição do Senhor. Alguns encontram aqui o clímax da elevação das 

mulheres mediante o ministério de Cristo. 

 O Senhor, ressurrecto, apareceu primeiro às mulheres (Mateus 28:1-10), 

ou a uma delas – Maria Madalena (João 20:10-18). Os evangelistas concordam 

que as mulheres foram as primeiras a receber ordem para proclamar o evangelho 

da ressurreição e a obedecer a esse mandamento (Mateus 28:7; Marcos 26:7; 

João 20:17,18). 

 Para os evangelistas, isto significa que, na nova economia divina, homens 

e mulheres são testemunhas dignas de crédito e mensageiros eficientes do 

Senhor ressurrecto. 
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 A participação das mulheres, juntamente com os homens, desde o começo, 

como testemunhas e mensageiras do evangelho da ressurreição, pode não 

responder a todas as perguntas relativas ao papel das mulheres na igreja, mas não 

ousamos ignorar a sua importância. 

4. As mulheres na Igreja Primitiva 

 Na comunidade pós-Pascoa, encontramos mulheres assumindo uma 

variedade maior de papéis. Alguns eram de natureza especificamente religiosa, e 

outros que teriam sido proibidos a uma judia, como, por exemplo, o de ensinar 

homens (Actos 18:24-26). 

 As mulheres estavam sempre presentes nas actividades das congregações e 

compartilhavam, totalmente, da capacitação do Espírito para servir. 

 “Quando a cortina se levanta sobre a segunda parte da história de Lucas, 

encontramos as seguidoras de Jesus entre o grupo reunido no Cenáculo (Actos 

1:14), recebendo elas também o revestimento de poder dado pelo Espírito (Actos 

2:1-4). A seguir, quando as primeiras testemunhas proclamam as boas novas, 

muitos dos que responderam à mensagem e se tornaram parte de igreja 

incipiente eram mulheres. De facto, Lucas tem o cuidado de colocar as mulheres 

em cada estágio na sua narrativa da expansão da Igreja: Jerusalém (Actos 

5:14), Samaria (Actos 8:12) e cidades do mundo romano como Filipos (Actos 

16:13-15), Tessalónica (Actos 17:4), Bereia (Actos 17:12), Atenas (Actos 17:34) 

e Corinto (Actos 18:2).”
5
 

 Enquanto uma sinagoga legítima exigia a presença de homens, uma nova 

congregação de discípulos cristãos podia começar com uma convertida e a sua 

casa podia ser o local das reuniões (Lídia – Actos 16:40). 

 Lucas não só incluiu mulheres na sua história das comunidades da 

primeira igreja, como também cuidou em mostrar que as mulheres partilhavam 

dos dons espirituais na igreja. 

                                                 
5
 Stanley J. Grenz; Mulheres na Igreja; Ed. Candeia; 1998; p. 85 
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 Lucas indica que havia mulheres no Cenáculo quando os crentes 

aguardavam em oração pelo cumprimento da promessa do poder divino feita por 

Jesus (Actos 1:14). 

 As mulheres não receberam apenas uma comissão de Cristo para serem 

testemunhas dignas de crédito da ressurreição pois no Pentecostes elas também 

receberam o poder do Espírito para cumprir essa importante tarefa. 

 As mulheres da Igreja de Jerusalém desempenharam um papel tão vital 

que sofreram perseguição juntamente com os homens (Actos 8:3; 9:1,2), ao 

ponto de Saulo pensar que não podia acabar com o “movimento do caminho” 

sem prender tanto mulheres como homens. 

 Embora o Novo Testamento, como um todo, dê maior atenção aos 

indivíduos do sexo masculino do que ao do feminino, Lucas inclui exemplos de 

mulheres envolvidas em várias dimensões do ministério. 

 “Alguns ministérios de que as mulheres participaram não teriam chocado 

a sociedade do primeiro século. Por exemplo, muitas mulheres actuavam como 

líderes nas obras de assistência social, especialmente no auxílio aos 

necessitados. Em Jope, Pedro encontrou uma dessas mulheres que era 

conhecida pelo nome de Tabita (Dorcas). Segundo a narrativa, ela fornecia 

ajuda material a várias pessoas, mas especialmente aos pobres e talvez às 

viúvas (Actos 9: 36-43).”
6
  

 As mulheres eram usadas, claramente, nas comunidades pelo Espírito 

Santo, ministrando através dos dons espirituais; por exemplo, a caminho de 

Jerusalém, Paulo e seus companheiros ficaram em Cesareia “…na casa de 

Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Tinha este quatro filhas donzelas que 

profetizavam…” (Actos 21:8,9). 

 A sua descrição das filhas de Filipe como pessoas que profetizavam 

sugere que elas ocupavam um lugar de liderança na igreja. De qualquer modo, 

                                                 
6
 Stanley J. Grenz; Mulheres na Igreja; Ed. Candeia; 1998; p.87 
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para Lucas, o envolvimento na profecia claramente levava mulheres, como as 

filhas de Filipe, à esfera do pronunciamento com autoridade, ultrapassando os 

papéis tradicionais do primeiro século como filhas, mães e mulheres. 

 O apóstolo Paulo indica ser natural para as mulheres orarem e 

profetizarem em público (I Cor. 11:5). 

 

a) As mulheres como professoras 

 As mulheres também serviam como professoras (mestras/ensinadoras) no 

Novo Testamento. Um exemplo importante é o de Priscila; em quatro das seis 

referências a esta mulher casada, Paulo e Lucas quebram a regra usual, 

mencionando Priscila antes do marido (Actos 18:18,26; Romanos 16:3; II 

Timóteo 4:19). 

 Vemos o papel de Priscila como professora, nitidamente, na narrativa da 

visita de Apolo a Éfeso (Actos 18:18-28). O texto de Actos não nos permite 

transformar esta narrativa noutra coisa além de uma indicação clara do ensino 

feito com autoridade por uma mulher da Igreja. 

 “Witherington diz-nos: ao incluir esta história, Lucas revela os novos 

papéis que as mulheres deviam estar assumindo, a seu ver, na comunidade 

cristã.”
7
 

  b) As mulheres como cooperadoras 

 No livro de Romanos, Paulo cumprimenta o casal como seus 

“cooperadores em Jesus Cristo” (Actos 16:3). 

 O termo favorito de Paulo para os que o ajudavam no ministério era 

“cooperador” (synergos). Este termo, juntamente com o seu equivalente, 

“obreiro esforçado” (kopiön), parece referir-se a um grupo especial de cristãos. 

 Na estrutura dinâmica e flexível de liderança de Paulo, os cooperadores 

exerciam muitas e variadas funções. Eles ajudavam na composição de cartas 

                                                 
7
 Witherington; Women in the earliest churches; Pág. 154 
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(Romanos 16:22; I Tessalonissences 1:1), levavam mensagens apostólicas para 

as igrejas locais (I Coríntios 4:17; 16:10,11), procuravam encorajar os crentes (I 

Tessalonissences 3:2), relatavam a Paulo a situação das congregações sob os 

seus cuidados (I Tessalonissences 3:6) e até hospedavam ocasionalmente as 

igrejas em suas casas (I Coríntios 16:19). 

 Em vista deste amplo ministério, seria ridículo negar que os colaboradores 

de Paulo possuíam autoridade nas igrejas (I Coríntios 16:17,18). Alguns dos que 

ele descreve como “obreiros esforçados” supervisionavam uma congregação 

local, cujo papel incluía a tarefa de admoestação e de ensino (I Tessalonissences 

5:12).  

 É de sublinhar o facto de Paulo se referir prontamente às mulheres, como 

aos homens, como seus cooperadores. 

 Paulo mencionou duas mulheres como cooperadoras: Evódia e Síntique 

(Filipenses 4:2,3). 

 O que quereria dizer Paulo, referindo-se a elas, com as palavras: “pois se 

esforçam (trabalham) comigo no evangelho”? O termo esforçam (synethlesar) 

significa “empenhar-se”. O apóstolo dificilmente usaria uma expressão tão forte 

se elas lhe tivessem, simplesmente, dado ajuda material e hospitalidade. A 

palavra sugere uma participação activa no trabalho de Paulo, uma declaração 

pública da sua fé. 

 A expressão “no Evangelho” dá-nos a visão da descrição do trabalho que 

elas desempenhavam, o qual incluiria um papel activo, provavelmente, na 

pregação do evangelho.  

 Paulo menciona várias outras cooperadoras na sua longa saudação na carta 

aos Romanos (Romanos 16:1-16), entre as quais identifica Áquila e Priscila a 

quem chama “cooperadores”; Maria e Pérside, segundo Paulo, “muito 

trabalharam”; Trifena e Trifosa “trabalhavam no Senhor”. (Febe e Júnia 

merecerão uma atenção mais detalhadas em pontos posteriores). 
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 Isto mostra-nos duas coisas: 

1) Paulo confirma o ministério das mulheres com as mesmas palavras de 

recomendação que usa para os homens. 

2) Os termos empregados por Paulo neste texto sugerem a participação das 

mulheres em todas as dimensões do ministério. 

 

 Quaisquer que fossem as suas verdadeiras funções, Paulo valorizava o 

trabalho das suas associadas. 

 

  c. As mulheres como diaconisas 

 Há, no Novo Testamento, indicações de que as primeiras congregações 

nomeavam mulheres para os ministérios de serviço que associamos ao 

diaconato. 

 Na referência de Paulo às mulheres em I Timóteo 3:11, o apóstolo não usa 

a palavra diácono “diakonos”. Ao escolher um substantivo feminino “gynaikas” 

abre a possibilidade de que estivesse a referir-se a mulheres que desempenhavam 

cargos de diaconato. Alguns comentaristas vêem no texto a evidência de um 

cargo especificamente feminino (diaconisas). 

 O que parece estar aqui evidente é que o apóstolo, no meio da discussão 

das qualificações para os diáconos, subitamente destaca as mulheres que serviam 

nessa função. 

 Existe, no entanto, um segundo texto, muito menos ambíguo, nas 

saudações que faz na carta aos Romanos, onde Paulo lhes recomenda Febe 

“…que está servindo (diakonos) a igreja de Cencreia” (Romanos 16:1,2). 

 “A referência a Febe é, porém, única em dois aspectos. Primeiro, Paulo 

se refere a ela usando a forma substantiva especificamente masculina 

(diakonos), em lugar de alguma alternativa feminina reflectindo a ideia mais 
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geral de serviço. Segundo, o apóstolo coloca o ministério de Febe numa 

congregação específica, pois ela é diakonos da igreja de Cincreia”.
8
 

 A conclusão é que ela era uma diaconisa, cargo para o qual a congregação 

podia nomear tanto homens como mulheres. 

 

d. As mulheres como líderes 

 

1) Júnia 

Nas longas saudações de Paulo encontramos uma que consideramos 

particularmente interessante, em Romanos 16:7. 

Os comentaristas propuseram duas possibilidades. Essas duas 

pessoas eram “bem conhecidas dos apóstolos” ou “notáveis como 

apóstolos”, ou eram altamente consideradas pelos líderes da 

primeira igreja (ou apóstolos), ou eram considerados apóstolos. 

Qualquer que tenha sido a função delas é difícil evitar a conclusão 

de que Andrônico e Júnia exerceram certa autoridade na igreja. 

“Em contraste ao tempestuoso debate contemporâneo, o género de 

Júnia não era um problema na era Patrística. No segundo século, 

Orígenes supôs que o amigo de Paulo fosse uma mulher. O pai da 

Igreja no quarto século, João Crisóstemo, que não apoiava as 

bispas, expressou alta consideração por Júnia:”Oh, como é grande 

a devoção desta mulher, chegando a ser considerada digna do 

nome de apóstolo”. Alguns eruditos contemporâneos afirmam que, 

antes do século treze, quase todos os comentaristas deste texto 

consideravam Júnia mulher.”
9
 

                                                 
8
 Stanley J. Grenz; Mulheres na Igreja; Ed. Candeia; 1998; pág. 96 

9
 Stanley J. Grenz; Mulheres na Igreja; Ed. Candeia; 1998; pág. 102,103 
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“O problema dos pais da Igreja (…) não era no sentido de 

Romanos 16:7 referir-se a um nome masculino ou feminino, nem se 

Andrônico e Júnia eram apóstolos. Eles concordavam nesses ponto. 

O problema deles era como acomodar este texto com outros do 

Novo Testamento que apresentam uma atitude mais negativa 

quanto à posição das mulheres na Igreja.”
10

 

                                                 
10

 Schulz; Romanos 16:7; pág. 110 


