
 

MULHERES NO MINISTÉRIO 
 
 

INTRODUÇÃO 
     A questão se a mulher pode ou não ser ordenada ou no mínimo até que ponto 
deve assumir cargos eclesiásticos é um assunto polêmico ou dá muito o que falar, 
desde a época da Reforma. Entretanto, somente em décadas recentes, quando a 
mulher ocupa um lugar mais importante na sociedade, esse assunto tem tomado 
maiores proporções chegando a dividir igrejas e denominações principalmente nos 
Estados Unidos e Europa. 
Pelo fato do Novo Testamento não apresentar em padrão claro de liderança na 
Igreja primitiva, com os títulos e funções variando de um lugar para outro, a 
maioria dos protestantes evangélicos tem resistido em aceitar a liderança feminina 
nas igrejas, sendo muitas vezes levados pela “tradição” que se baseia não só nos 
textos neotestamentários, mas principalmente na atitude da igreja católica 
medieval, que por sua vez se baseava no sacerdócio veterotestamentário. 
     Neste trabalho, estaremos apresentando de forma sucinta (embora conscientes, 
que o material é bastante vasto e com autores quase sempre controversos) O papel 
da mulher como líder tanto no VT como no NT; a evolução dessa liderança desde a 
Reforma até os dias de hoje e por fim as principais posições entre os evangélicos 
atualmente (igualitaristas e diferencialistas). 
 
I - A mulher na liderança no A.T  
 
     Segundo E.Jacob “o A.T. sempre confere à mulher o papel inferior, tanto do 
domínio religioso quanto na vida social, embora isto não impeça dela exercer, em 
determinadas ocasiões, as funções de líder militar (Juízes 4.4 ) ou profetisa ( 2 Rs 
22.14); mas geralmente o lugar da mulher é em casa...” contudo,  as mulheres, 
mesmo na androcêntrica sociedade israelita assumia a liderança em casos 
excepcionais, como aconteceu com Débora e Atalia que assumiram a liderança 
política. Também entre os sábios (uma categoria especial  de profetas e sacerdotes 
), as vezes existia mulheres; e Pv 31.1 mostra que uma mulher, especialmente 
como mãe, podia falar e ensinar como autoridade. 
     Em relação a liderança oficial do culto, diferindo das outras religiões do Antigo 
Oriente próximo, estava nas mãos do sacerdócio e não havia sacerdotisas em todo 
Israel. Talvez fosse bom destacar que não eram os homens em posição às mulheres 
que eram qualificados para sacerdócio, mas os descendentes masculinos de Arão 
em oposição a todos os outros israelitas, homens e mulheres. 
      Assim temos um quadro de dois  aspectos da liderança das mulheres no A.T 
mulheres líderes foram poucas e espaçadas no tempo. A proporção das profetisas 
para os profetas é muito pequena e não houve nenhuma profetisa que escrevesse. 
As mulheres não podiam fazer parte do sacerdócio. Mas, por outro lado, não temos 



indicação que as mulheres pudessem, ou fossem incapazes de assumir a liderança, 
ou que não tivesse autoridade. É significativo notar a existência de líderes 
femininas em uma sociedade onde as mulheres eram geralmente consideradas 
inferiores. 
 
II- A mulher na liderança - Novo Testamento 
 
     Da mesma maneira como parece ter havido variações nos padrões do culto nas 
diferentes igrejas do Novo Testamento, assim também não encontramos um padrão 
universal fixo de liderança. É possível que as diferenças observadas simplesmente 
reflitam os diferentes estágios de desenvolvimento das Igrejas, daí a existência de 
diferentes padrões de liderança. 
     Como exemplo de padrões diferentes quanto ao ministério feminino na Igreja 
temos: Rm 16.1-2, onde Febe é “diaconisa” em Cencréia; Rm 16.7, onde Júnia que 
é mencionado entre os apóstolos  (essa possibilidade de Júnia ser um nome 
feminino não foi confirmada por nenhum teólogo ainda). Rm 16.3 onde Priscila 
está entre os cooperadores de Paulo - a mesma palavra usada para Apolo I Co 
3.9;Fl 4.2-3; e I Co 11.5 em contraste com I Co 14.34-35 e I Tm 2.12. 
     Devemos conservar-nos alertas a possíveis diferenças culturais entre o século I 
e o século XX que as vezes não são imediatamente óbvias. Por exemplo, para 
determinar o papel das mulheres na Igreja do século XX, devemos levar em conta 
que havia poucas oportunidades para as mulheres do século I; ao passo que esta 
educação é a norma que se espera da nossa sociedade. Isto pode afetar nosso modo 
de entender textos como I Tm 2.9-15. 
     A questão do papel das mulheres na igreja como ensinadoras ou proclamadoras 
da palavra  focaliza-se basicamente em dois textos I Co 14:34-35 e I Tm 2.11-12. 
nos dois casos, o “silêncio” e a “submissão” são imposta, embora em nenhum dos 
casos a submissão é necessariamente ao marido -  e em I Tm não é permitida a 
ensinar um homem ou ter autoridade sobre ele. A plena obediência a este texto no 
século XX parecia excluir não somente a pregação e o ensino da parte  da mulher  
na igreja local, como também pareceria proibi-la de escrever livros sobre assuntos 
bíblicos que os homens talvez leiam, de ensinar a bíblia ou assuntos afins ( 
inclusive a educação cristã ) nas faculdades cristãs ou nos Institutos Bíblicos onde 
há homens nas suas classes e de ensinar homens em situações missionárias. Mas 
aqueles que argumentam contra o ensino por mulheres na igreja contemporânea 
rara vezes levam a interpretação tão longe assim. E quase sempre fazem com as 
questões acerca do vestuário no versículo anterior ( I Tm 2.9) sejam culturalmente 
relativas. 
     Do outro lado, que I Tm 2.11-12 pode ser culturalmente relativo pode ser 
apoiado em primeiro lugar pela exegese de todas as três Epístolas Pastorais. Certas 
mulheres estavam  dando trabalho na igreja em Éfeso ( Tm 5.11-12;IIT3.6-9) e 
parecem ter sido parte principal da causa de os falsos mestres terem conseguido 
tantos sucessos ali. Posto que as mulheres são achadas ensinando  (At 18.26) 



profetizando (At 21.8; I Co 11.5) noutras partes do Novo Testamento, é totalmente 
provável que I Tm 2.11-12 fale de um problema local. de qualquer maneira, as 
diretrizes supra apoiam a possibilidade de que a proibição em I Tm 2.11-12 seja 
culturalmente relativa. 
Existem poucas informações sobre o relacionamento exato entre “ofício” e “função    
“ na igreja do Novo Testamento. As Epístolas Pastorais tornam explícitas o que é 
aparentemente em outros livros, que havia aqueles que eram designados para uma 
posição específica. Embora saibamos muito  sobre as características  exigidas 
naqueles que aspiravam ao ofício, pouco sabemos sobre as responsabilidades 
particulares e tarefas designadas à pessoa que ocupava tal posição. Por exemplo, 
alguns anciãos, mas não todos, trabalhavam no ensino e na pregação (I Tm 5.17) e 
certamente nem todos os pregadores e professores eram anciãos (cf. Colossenses 
3.16; I Co 14.26, etc.). Daniel ou acha que as funções do “ministério ordenado” no 
Novo Testamento eram de “presidir a congregação, ensinar com autoridade e 
distribuir a Eucaristia”. De fato no NT, não há uma distinção clara entre ofícios 
regulados e o ministério não regulado daqueles que não tinham posição oficial, 
além do que Schweizer chama de “necessidade puramente prática de divisão de 
trabalho”. 
Havia cinco ofícios básicos na igreja do Novo Testamento: Apóstolo, Bispo, 
Ancião, Diácono e Viúva, embora nenhum deles seja um termo técnico e preciso e 
haja variedades no uso dos termos. Paulo não nos diz nada sobre a designação de 
apóstolos, embora esteja claro que ele usa o termo para referir-se a outros além dos 
doze. Sobre qual a distinção entre bispos e anciãos, alguns são de opinião que são 
divisões do mesmo cargo, outros acham que são diferentes. De qualquer forma 
temos por certo que anciãos e bispos eram homens, e que os bispos pelo menos 
eram homens mais velhos casados e com filhos (I Tm 3.2-4; Tito 1.6). A própria 
situação conjugal de Paulo e os ensinamentos que ele dá em I Coríntios 7, pareçam 
demonstrar que ele admitia que naquela situação, os bispos tinham que ser casados 
e com filhos, não que ele insistisse que fosse assim. Também é possível que Paulo 
esteja admitindo que eles sejam homens em lugar de insistir que o sejam. 
“Nenhuma dessas pressuposições foi colocada numa forma de ordem e não foram 
apresentadas razões teológicas para apoio de qualquer uma delas” afirma Mary 
Evans (A Mulher na Bíblia). 
      

Embora Paulo aparentemente aceita que os bispos sejam homens, os 
diáconos podem ser tanto homens como mulheres. Há discordância quanto ao 
significado de Tm. 3.11, se a frase “quanto a mulheres” refere-se a mulheres 
diaconisas ou às esposas dos diáconos. O advérbio “semelhantemente” (Da mesma 
sorte), repetido no v.8, nos leva a esperar uma nova categoria de oficiais, assim 
como a lista de qualidade paralelas, embora não sejam idênticas, também nos leva 
a esperar. Por estas razões, é provável que a tradução “DIACONISAS” seja 
correta. A ausência do artigo definido antes de “mulheres”, é também um ponto a 
esse favor. “Mulheres”, está sendo usado quase adjetivamente – “Diáconos que são 



mulheres” – “Diáconos mulheres”. No N.T. não se conhece um termo técnico para 
empregar a palavra diaconisa em separado. Febe, por exemplo, é simplesmente 
chamada “diácono (gr. Diáconos) da igreja em Cencréia”. Em Rm 16.1. A falta de 
um termo técnico para as diaconisas nas Pastorais é um indicador pequeno, porém 
relevante, à data primitiva destas.  

A emergência da ordem das diaconisas na igreja primitiva é muito obscura, 
assim como o relacionamento entre aquela e a ordem das viúvas (ver C.H. Turner, 
“Ministries cf. Women in the Primitive Church” em Catholic and Apostolic, ed H. 
N. Bate, 1933). O cargo desenvolveu-se grandemente nos séculos III e IV, e é 
discutido em Didascalia (séc. III) e constituições Apostólicas (Segunda metade do 
século IV). Em 112, no entanto, Plínio, na sua bem – conhecida carta a Trafano 
(Ep. X 96) menciona algumas diaconisas, e usou o termo técnico ministrae, e há 
toda razão para supor que oficiantes femininas fossem necessárias para deveres em 
conexão com mulheres (e.g. trabalho pastoral com as doentes e as pobres, 
assistência no batismo, a transmissão de recados oficiais, etc.) desde o início. Os 
indícios contidos em Romanos 16.1 e esta passagem são evidência de que o caso 
era assim, e a breve lista de qualidades exigidas oferece confirmação adicional. 
Com seus equivalentes masculinos, devem ser respeitáveis temperantes no uso do 
álcool, e além disto, devem resistir a tentação de serem maldizentes, que suas 
funções pastorais colocaria no seu caminho. 

I Timóteo 5.9-10 menciona uma lista de viúvas, que alguns têm considerado 
como referência a uma ordem específica designada para o Ministério da Igreja. 
Embora o versículo 10, “seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha 
criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos...”, tinha sido 
aceito como uma lista de deveres a serem executados por aquelas que pertenciam a 
essa ordem, na realidade descreve as atividades das viúvas antes delas serem 
incluídas na lista, não depois. Neste caso parece que não há interrupção depois dos 
v. 4-8 que tratam da provisão feita pelas viúvas por suas famílias, de modo que no    
vs 9-10, Paulo continua falando sobre a provisão que deveria ser feito pela igreja 
para com as viúvas que não tinham família. Assim, não podemos presumir que 
qualquer ordem ministerial feminina separada e distinta existisse no N.T. 

Se quisermos considerar o padrão exato de liderança encontrado na igreja do 
NT como norma para todos os tempos, então podemos dizer que o N.T. ensina que 
os líderes mais velhos sejam sempre homens. 

Se, contudo, R. Mc Glashan está certo ao achar que há falta de um sistema 
único de governo no N. T. significa que não podemos considerar como padrão a 
ordem da igreja. 

Na medida em que a liderança era uma função corporativa da igreja, as 
mulheres exerciam o seu papel ao lado dos homens. Na medida em que a liderança 
era individual, aqueles que exerciam a supervisão eram normalmente homens; 
embora seja discutido se isso refletia a situação do tempo (época) ou se há uma 
razão teológica apresentada como explicação. 

* Ministérios oficiais o N. T. em relação as mulheres. Apóstolos. 



Além das referências aos doze apóstolos são as que foram feitas ao próprio 
Paulo (Rm 1.1; I Co 9.1, etc.) e a Pedro (G. 11. 18-19). É provável que Barnabé (I 
Co 9.6; At 14.4-14); Tiago (gl. 1.19), Andrônico e Júnias (Rm 16.7) também 
estejam descritos como apóstolos. 

É discutido se Júnias foi ou não uma mulher, pois Lounian poderia ser um 
nome feminino razoavelmente comum, ou talvez fosse uma forma abreviada de 
algum nome masculino menos comum. É impossível decidir qual seria o caso. M. 
Goguel está certo quando afirma que “uma possibilidade só não é suficiente para 
que digamos que o título apóstolo foi concedido a uma mulher”. 

 
Anciãos e bispos 
Não há nenhuma mulher em parte alguma do Novo Testamento que fosse 

descrita como anciã ou episcopisa. Contudo, também é preciso notar que nenhum 
homem foi descrito como bispo e que os únicos homens que foram 
especificamente mencionados com anciãos foram Pedro (I Pe 5.1) e o escritor de 2 
e 3 João, onde ambos se referem a si mesmos deste modo. Parece mais provável 
que os bispos e anciãos, se não distintos, foram invariavelmente homens. Contudo, 
o fato de que cinco entre seis passagens que mencionam igrejas nas casas referem-
se a mulheres entre os líderes, mas não nesses casos (anciãos e bispos). 

 
Diáconos 
É difícil decidir quando o termo diakonos se refere a um cargo definido, se é 

que se refere, e quando está simplesmente sendo usado para um termo geral de 
servo. O substantivo foi diretamente aplicado a apenas cinco indivíduos: Paulo (Ef. 
3.7; Cl 1.23), Tíquico (Ef 6.21; Cl 4.7), Epafros (Cl 1.7) e Timóteo (I Ts 3.2; I Tm 
4.6), que eram todos homens e Febe (Rm 16.1) que era mulher. 

I Timóteo 3.1 dá apoio para o diaconato consistir tanto de homens como de 
mulheres. A falta de qualquer feminino equivalente para diakonos torna provável 
que não houvesse nenhuma distinção entre o ofício de diáconos homens ou 
mulheres. 

Romanos 16.2 apóia a idéia de que Febe exercia algum tipo de ministério 
oficial, embora só possamos especular quanto aos deveres que este ministério 
impunha. Os cristãos romanos deviam dar a Febe toda a ajuda de que precisava, 
pois ela fora uma “auxiliadora” (prostatis) de muitos, inclusive Paulo. 

 
Mestres 
Parece que não havia um cargo oficial de mestre, mas somos informados que 

Priscila ensinou o grande orador Apolo (At 18.26) e apesar de I Tm 2.12 não temos 
nenhuma indicação de que isto fosse de alguma forma errado. 

 
III – Breve histórico sobre a “liderança feminina” na igreja protestante 

desde a Reforma.  



 A ordenação pastoral de mulheres não é um assunto debatido somente 
entre os evangélicos dessas últimas décadas como pensam alguns. Desde os 
tempos da reforma (1517-1648) a maioria dos protestantes evangélicos tem 
resultado em permitir que mulheres sirvam como ministras do Evangelho. 

As igreja luterana e reformada (calvinista), protestante, não permitiam, que 
suas mulheres servissem como ministras/ordenadas. Lutero ensinava a 
subordinação da mulher ao homem, em face do papel desempenhado por Eva na 
introdução do pecado no mundo. Calvino, pondo mais ênfase na criação do que na 
redenção, argumentava que a mulher havia sido criada depois do homem, para ser-
lhe ajudadora e assim estar sob sua sujeição. 

Outro grupo de reformadores; as vezes denominadas anabatistas, 
reformadores radicais ou a  terceira força da Reforma, deferiam de Lutero e de 
Calvino; acreditavam que Deus poderia inspirar qualquer crente a pregar a Palavra. 
Não era necessário que o ministro fosse erudito, nem ordenado. A ênfase que 
punham na participação do laicato na pregação do Evangelho levava-os a pôr de 
lado o questionamento da ordenação de mulheres. 

Houve, no entanto dois grupos desses reformadores radicais que deram 
oportunidades especiais às mulheres para que ministrassem. Os batistas do século 
dezessete e os “quakers”. Assim salientou um “quake” proeminente: “Visto que 
todos são iluminados pelo Espírito Santo, o ministério da pregação não está, 
logicamente, limitado aos homens. Todos os amigos, homens e mulheres, são bem-
vindos para que se levantem e falem (...)”. A posição dos batistas era semelhante, 
pois tinham mulheres que pregavam. 

Há fontes que afirmam que as mulheres pregavam entre os batistas na 
Holanda, na Inglaterra e em Massachusetts. As atividades das mulheres que 
serviam como ministras, entre algumas facções de crentes do séc. XVII, induziram 
a publicação do primeiro livro em Inglês em defesa da participação feminina no 
ministério Cristão. Escrito por Margaret Fell, este livro declarava que as mulheres 
têm o direito de participar de todos os aspectos da vida cristã, porque o Espírito 
Santo dá poder tanto a homens quanto a mulheres. Fazer objeção ao ministério 
feminino, argumenta Fll, é desprezar o ensino de Paulo em Gl 3.28. Ela também 
acreditava que as invectivas de Paulo tais como “a mulher aprenda em silêncio 
com toda submissão” e “não permito que a mulher ensine, nem que exerça 
autoridade do homem, estejam, porém, em silêncio (I Tm 2.11-12) diziam respeito 
das mulheres heréticas descritas por Paulo no contexto da passagem”. 

Pelas controvérsias que se levantaram durante a era da Reforma, a maior 
parte dos protestantes foi obrigada a definir seus credos doutrinários de modo mais 
preciso. E criaram seus sistemas doutrinários copiando assertivas relacionadas à 
filosofia de Aristóteles. Tal fato produziu uma era conhecida como Era da 
Ortodoxia.  

Todos quantos reagissem contra a ênfase da posição oficial das igrejas eram 
chamadas de Pietistas. O pietismo foi um chamado aos crentes para que imitassem 
a Cristo em seu viver diário. Esse movimento instava com os crentes a que 



vivessem Cristo no íntimo, em vez de enfatizar o formalismo externo de  credos 
doutrinários. Originou-se na Alemanha, com o trabalho de Phillip Jacob Spener e 
August Francke, essa renovação da fé Cristã que proporcionou abertura para as 
mulheres, as quais tinham novas oportunidades em posições de liderança. 

O Pietismo, associado ao movimento metodista no século XVIII, conduzido 
por João Wesley, de modo especial na Inglaterra e nos Estados Unidos, haveria de 
ter conseqüências significativas quanto ao ministério feminino. Wesley acreditava 
que Deus havia chamado as pessoas para que pregassem de maneira direta, pessoal 
e extraordinária. Esta idéia conduziu-o a permitir que homens e mulheres leigos 
pudessem pregar. 

O pietismo também exerceu grande influência nos Estados Unidos, onde se 
tornou responsável em parte pelo grande Despertamento (1725-1770). Esse 
reavivamento iniciou-se nas igrejas reformadas holandesas, espalhou-se para 
outros grupos, como os congregacionais, na Nova Inglaterra, onde produziu o 
pregador mais famoso da época, Jonathan Edwards. Foi um reavivamento que 
levou as pessoas á conversão em massa, mediante a pregação evangelística. 

As mulheres desempenharam um papel de suma importância nesse 
movimento porque os reavivalistas enfatizavam a necessidade de uma experiência 
pessoal com Deus. Todos os crentes, inclusive as mulheres, quantos houvessem 
nascido de novo mediante a fé em Cristo, deveriam testemunhar aos incrédulos. 
Muitos acreditavam que esse reavivamento era um sinal dos tempos e aqueles 
acontecimentos extraordinários constituíam exceções à regra, o que incluía a 
aceitação de mulheres pregadoras. 

Uma das mulheres a quem se deu a oportunidade de exercer a liderança 
durante o grande avivamento foi Sarah Osborn (Newfort, Rhode Island – 1766-67). 
Ela dirigiu uma série de cultos de adoração na sua casa, onde mais de quinhentas 
pessoas freqüentavam. Sarah recebeu muitas críticas, pois além de permitir que 
homens e mulheres estivessem presente a estes cultos, também permitiu que os 
negros os freqüentassem. 

O despertamento evangélico do século XVIII foi seguido de outro 
semelhante, na primeira metade do século XIX. Talvez por causa do grande afluxo 
de mulheres na igreja, o séc. XIX tornou-se maneira muito pronunciada, a era das 
pregadoras. Esta nova oportunidade, para as mulheres tornou-se mais evidente nos 
países de fala inglesa, de modo especial nos Estados Unidos. 

A porcentagem mais elevada de mulheres na igreja induziu à aceitação da 
crença na “verdadeira feminilidade” ou, como às vezes ela é chamada, “o culto da 
domesticidade”. Segundo o ensino aqui implícito, a mulher ideal era moralmente 
pura, submissa e piedosa. Suas obrigações consistiam em animar seu marido, 
educar seus filhos, cuidar dos doentes e dirigir o lar. Esta visão do papel da mulher, 
compartilhada por crentes e não-crentes, igualmente, baseava-se na crença de que 
homens e mulheres são radicalmente diferentes. As mulheres seriam menos 
racionais, extremamente emocionais, mais sujeitas a doenças físicas e mentais. 



Conquanto a ênfase na “verdadeira feminilidade” aparentemente 
atrapalhasse o objetivo de uma participação maior da mulher no ministério, as 
pessoas que apresentavam tais idéias ensinavam que as mulheres são mais 
inclinadas do que os homens para a fé religiosa e a retidão moral. Em vez de 
criaturas fracas, cheias de luxúrias, as mulheres eram idealizadas como exemplos 
de virtude e piedade, sendo os homens confinados ao molde do papel de criaturas 
animalescas, sensuais e imorais. Passou-se a acreditar que as mulheres não só 
seriam melhores do que os homens moralmente, como também lhes seriam 
superiores em espiritualidade. 

Esta nova ênfase no papel das mulheres produziu outros efeitos que as 
encorajaram a assumir posições de liderança. Um desses efeitos foi a extensão das 
oportunidades educacionais às mulheres acima do grau elementar, de tal modo que 
elas poderiam ser mais eficientes na educação de seus filhos e na supervisão do lar. 
À medida que as mulheres iam obtendo mais cultura, liam a Bíblia e descobriam 
uma mensagem de justiça e de libertação; então, começaram a sentir que Deus lhes 
havia dado talentos de liderança e de comunicação verbal. 

Outro resultado dessa nova definição de feminilidade foi um sendo de valor 
próprio e o desejo de fazer algo que ajudasse a formar a sociedade. No período de 
1820 a 1840, muitas mulheres uniram-se a sociedade fundada com o propósito de 
criar uma América cristã, mediante a mudança social. Esses grupos estavam 
preocupados com a paz, a temperança e a reforma das prisões. Por volta de 1840, 
dirigiram sua atenção ao movimento antiescravista.  

Muitas mulheres do século dezenove foram induzidas a pregar mediante a 
ação, ao trabalhar em movimentos que visavam reformas sociais, enquanto outras 
se envolveram no ministério através dos canais normais das organizações 
eclesiásticas. Operavam em grupos que em geral eram considerados sectários. 

Algumas mulheres bem conhecidas dessa época foram Phoebe Palmer 
(1807-74), Catherine Booth (1829-90) e hannah Whitehall Smith (1838-1911). 
Estas três mulheres possuem características comuns em suas vidas: todas 
pertenciam ao lar, formando equipes com seus maridos; em cada caso a mulher era 
mais proeminente do que o marido; todas foram mães de vários filhos e 
conseguiram combinar o ministério do lar, como donas-de-casa, com o ministério 
público; e todas se identificaram com o movimento em prol da santificação da 
vida. 

Outros grupos sectários cujas atividades induziram a maior participação da 
mulher no ministério público, na mesma linha no século dezenove, foram a Igreja 
dos Irmãos, a aliança Missionária Cristã, a Igreja de Deus na cidade de Anderson, 
Indiana, e a Igreja de Deus em Cleveland, Tennesse. 

Em fins do séc. XIX a Igreja dos Irmãos passou a encorajar as mulheres a 
assumir papéis de liderança. Por volta de 1894 o Concílio Geral dessa Igreja havia 
aprovado uma resolução que concedia às mulheres o direito de cuidar de igrejas 
como pastoras e missionárias. A primeira mulher ordenada pastora foi Mary M. 



Sterling, uma evangelista enérgica da Igreja dos Irmãos. Ela era uma líder tão 
respeitada que em 1894 teve o privilégio de pregar num Concílio Geral. 

Durante os primeiros anos do movimento, muitas mulheres da igreja dos 
Irmãos dedicavam-se à pregação, como pastoras e evangelistas. Mas depois que o 
trabalho de fundar e organizar a igreja estava terminado, os homens assumiram a 
liderança. Talvez essa Igreja desejasse tornar-se mais aceitável perante a sociedade 
imitando as denominações maiores que excluíam as mulheres das posições de 
autoridade. 

No século vinte, o crescimento do movimento pentecostal resultou em 
papéis mais proeminentes para as mulheres, no ministério. Entretanto, o mesmo 
processo que causara o declínio da liderança entre os grupos sectários, no séc. 
XIX, repetiu-se entre os grupos carismáticos posteriores. Por essa altura, as igrejas 
tradicionais como a Metodista, a Luterana, a Episcopal e a Presbiteriana 
começavam a ordenar pastoras. Contrastando com essas denominações, o novo 
nascimento evangélico que se desenvolveu entre 1920 e 1960 desencorajou a 
formação de uma liderança feminina. Ao reagir contra o Evangelho social, esses 
conservadores voltaram-se pra uma interpretação literal da Bíblia.   

  
IV - Opiniões dos Evangélicos, nos dias de hoje, sobre a ordenação feminina. 
 
    Entre os evangélicos existentes, de forma muito geral, duas posições básicas 
quanto ao assunto. Os igualitaristas e os diferencialistas. 
    Os igualitaristas afirmam que Deus originalmente criou o homem e a mulher 
iguais; a subordinação feminina foi parte do castigo divino por causa da queda, 
com conseqüentes  reflexos sócio-culturais. Em Cristo, essa punição (e seus 
reflexos) é removida; assim com o advento do Evangelho, as mulheres têm direitos 
iguais aos dos homens de ocupar cargos de oficialato na Igreja. 
    Os diferencialistas, por sua vez, entendem que desde a criação e, portanto, antes 
da queda -Deus estabeleceu papéis distintos para o homem e a mulher, visto que 
ambos são peculiarmente diferentes. A diferença entre eles é complementar. Ou 
seja, o homem e a mulher, com suas características e funções distintas, se 
completam. A diferença de funções não implica em diferença de valor ou em 
inferioridade de um em relação ao outro, bem como as conseqüentes diferenças 
sócio-culturais nem sempre refletem a visão bíblica da funcionalidade distinta de 
cada um. O homem foi feito como cabeça da mulher esse princípio implica em 
diferente papel funcional do homem, que é o de liderar. Não implica que o mesmo 
é superior à mulher, em qualquer sentido. 
    Assim, os diferencialistas mantém que diferença de papéis e igualdade  
ontológica ( do ser) são duas verdades perfeitamente compatíveis e bíblicas, 
enquanto que os igualitaristas afirmam que diferença de papéis implica 
inevitavelmente em julgamento de valor. 



    A questão tem chegado aos evangélicos no Brasil, mas por enquanto, sem que os 
mesmos (tanto de um lado como do outro) tenham formalmente se organizado de 
acordo com suas convicções neste sentido. 
    Segundo o Pr Augustos Nicodemos Lopes (Fides reformata 2/1-1997 ), a 
questão da ordenança feminina ao pastorado e presbiterato nem sempre tem sido 
respondida em termos da exegese bíblica das passagens NT que estão relacionados 
com o assunto. E em seu artigo publicado na revista supracitada ele diz que seu 
alvo é demonstrar que, se interpretarmos essas passagens partindo de uma 
hermenêutica reformados, e se deixarmos a Escritura ter  a palavra  final sobre o 
assunto, evitaremos os extremos dos que proíbem o que Deus não proibiu, e dos 
que querem que a Igreja adote aquilo que Deus não permitiu. 
    Ele também escreve que “a argumentação igualitarista, em particular, 
freqüentemente emprega argumentos baseados no avanço da civilização, na 
modernização dos tempos, no progresso humano, na modernização dos tempos, no 
progresso humano, na  crescente participação da mulher em outras áreas da 
sociedade, e nem sempre dá a necessária atenção aos textos bíblicos relevantes ...” 
“ ... a questão só poderá ser realmente decidida em termos da Escritura- pelo 
menos dentro da igrejas que se consideram reformadas, e que confessionalmente à 
regra dos reformadores: sola scriptura”. 
 
     A seguir citaremos alguns textos que são usados pelos que defendem a 
ordenação de mulheres e outros que são usados pelos que impõe restrições ao 
ministério feminino. Tanto um como outro devem ser interpretados segundo a 
hermenêutica e não de acordo com os sentimentos individuais. 
Todos esses textos infracitados foram analisados pelos autores citados na 
bibliografia são eles: 
 
1. Principais passagens do NT usadas para defender a ordenação feminina ao 
pastorado e presbiterado e suas refutações 
 
A. Romanos 16:7 
 
a.1-  Júnias é masculino ou feminino ? 
 
     Nas escrituras gregas existem três variantes do nome Júnias, que tanto podia ser 
nome masculino como feminino no período neo-testamentário. O problema é que 
não se sabe em que gênero Paulo o usou em Rm 16.7 e por isso ninguém pode 
dizer com certeza se Júnias era um homem ou uma mulher. No entanto, a maioria 
das traduções modernas, onde possível, traduzem Júnias como masculino. 
 
a.2 Júnias era um(a) apóstolo(a)? 
 



Gramaticalmente, a expressão “os quais são notáveis entre os apóstolos”, tanto 
pode indicar que Andrônico e Júnias era apóstolos, quanto que eram tidos em alta 
conta pelos apóstolos existentes. 
    O que se pode afirmar com certeza, a partir de Rm 16.7, que quer que tenha sido 
Júnias era uma pessoa tida em alta conta por Paulo, e que ajudou o apóstolo em seu 
ministério. Não se pode afirmar com segurança que era uma mulher, nem que era 
uma “apóstola”, e muito menos uma como “os doze” ou Paulo, possivelmente era 
pertencente a um tipo de mensageiro(a)da igreja com um ministério intinerante. 
 
B. Gálatas 3:28 
 
    Essa passagem é aclamada pelos feministas como a “carta Magna da 
Humanidade” e é a mais usada pelos defensores da ordenação de pastores e 
presbíteros. 
    “... porque todos sois um em Cristo” é interpretada por eles como significando 
“porque todos vós sois iguais em Cristo. Ou seja, eles interpretam o adjetivo 
pronominal cardial “um” no sentido de “igual”. 
  
b.1-  O contexto da passagem 
 
    Paulo escreveu gálatas para responder a questão levantadas pela doutrina da 
justificação pela fé em Cristo em fase às demandas da lei de Moisés, e ao papel da 
circuncisão, do calendário religioso dos judeus, e das mas  leis dietárias. Portanto, 
gl 3:28 não está tratando de funções que homens e mulheres desempenham na 
Igreja, mas da posição que todos os que crêem desfrutam diante de Deus, isto é, 
herdeiros de Abraão e filhos de Deus. 
 
b.2 -  Criação e Queda 
 
    Outra dificuldade com a interpretação igualitarista de Gl 3:28 é que não se pode 
ignorar que Paulo, ás vezes, enraíza a subordinação feminina, não na queda, mas já 
na própria criação, como por exemplo em I Co 11.7-10 e I Tm 2.12-15. E também 
Paulo argumenta em favor da sujeição da esposa a partir, não teologia da queda, 
mas da teologia da própria igreja - Ef 5.22-24. 
 
b.3-  O significado de “um em Cristo” 
 
    Ann Coble, em sua tese de mestrado, demonstrou através de consideração 
léxicas e exegéticas que Gl 3:28 está  abordando a questão da unidade da igreja, e 
não de igualdade de funções ou papéis. Portanto essa passagem não pode ser usada 
como um texto chave para a ordenação eclesiástica idêntica para homens e 
mulheres. 
 



b.4-  O evangelho e as “duas eras” 
 
     A pergunta é se Paulo ensina nessa passagem ( gl 3:28), que Cristo já aboliu na 
presente era, total e plenamente, os efeitos do pecado e os castigos impostos por 
Deus ao homem e à mulher, quando primeiro pecaram. 
    Na sua primeira  vinda Cristo inaugurou a era vindoura,  o mundo porvir, sem 
abolir a era presente , como os judeus esperavam. Assim, Cristo já reina, mas nem 
tudo está sujeito a Ele ( Hb 2.8b); já temos vida eterna, e já fomos ressuscitado 
com Cristo, mas ainda não estamos livres da morte imposta por Deus a Adão em 
Gn 3.17 ; ICo 15.20-28. A nova criação já foi inaugurada, mas ainda  não vemos a 
presente criação liberta do cativeiro da corrupção (Rm 8.8-25); satanás já foi 
derrotado, conforme prometido em Gn 3.15, mas ainda será destruído (Rm 16.20). 
Os crentes já estarão no descanso de Deus (Hb 4.1-13), mas ainda não estão 
insentos do trabalho árduo ao qual a humanidade foi submetida após a queda (Gn 
3.17-19). As mulheres cristãs ainda não estão livres dos sofrimentos do parto, por 
estarem em Cristo, e nem igualmente deveriam esperar isenção da subordinação 
imposta na queda, por serem crentes. A plena redenção destas coisas, e das demais 
que ainda afligem os cristãos, homens e mulheres, ocorrerão plenamente na 
parousia, quando o Senhor Jesus trouxer em plenitude o Reino de Deus. 
    Afirmar a abolição evangélica da subordinação feminina, enquanto as demais 
dimensões do castigo divino claramente estão em vigor, é exegese preconceituosa. 
 
C. Atos 2.16-18 
 
     Essa passagem é parte do sermão de Pedro, no dia de pentecostes quando ele 
cita o profeta Joel. 
    Os igualitaristas argumentam que não pode haver qualquer distinção quanto ao 
serviço Deus baseada  em sexo, já que as mulheres receberam o mesmo Espírito ( e 
certamente, os mesmos dons) que os homens, o qual foi dado  para capacitar a 
Igreja. 
    Mas não é tão simples como parece. Se as mulheres exerceram os mesmos 
ministérios que os homens no período da Igreja apostólica, porque não há nenhuma 
menção no NT de apóstolas, presbíteras, pastoras ou bispas? 
 
c.1- Dons miraculosos e oficialato. 
 
    As manifestações carismáticas mencionadas em At 2.17-18 (profecia, sonhos, 
visões) e estendidas às filhas  e servas ( mulheres crentes) não exigem a ordenação 
ao ministério ou presbiterato daqueles que as recebem. 
 
c.2- A base do oficialato no Novo Testamento  
 



    Não está claro que no NT o acesso ao oficialato era baseado exclusivamente na 
posse dos dons espirituais, ou que pessoas dotadas espiritualmente eram 
necessariamente ordenadas. Embora NT mostre em muitas passagens que as 
mulheres tiveram papel importante no nascimento e desenvolvimento da Igreja 
Cristã, todavia não mostra que elas tiveram de ser ordenadas para isto. 
 
2. Principais passagens do NT usadas para impor restrições ao ministério 
feminino e suas refutações. 
 
    Os diferencialistas afirmam que todas essas passagens impõe restrições  ao 
ministério feminino, e exigem que as mulheres cristãs estejam submissas à 
liderança masculina. 
 
A. I Coríntios 11.3-16 
 
    Nesse texto Paulo aborda o problema causado por algumas mulheres que 
estavam orando, profetizando (e provavelmente falando em línguas) com a cabeça 
descoberta, isto é, sem véu, contrariando assim o costume das igrejas cristãs 
primitivas. 
 
a.1-  Profetizando e orando com o véu 
    
     Ao que tudo indica, as mulheres de Corinto haviam entendido que, o Evangelho 
havia abolido, não somente as diferenças raciais, como qualquer diferença de 
função na Igreja entre homens e mulheres crentes. Assim estavam querendo abolir 
dos cultos públicos o uso do véu, e que na cultura da época era a expressão externa 
do conceito da subordinação ao homem. 
Aparentemente, algumas estavam reivindicando “direitos iguais” com um espírito 
contencioso(I Co 11.6). Mas Paulo não concordou com essa  reinvindicação ( I Co 
11.5,6,14) e o seu ensino nesse texto é que as mulheres devem participar do culto 
preservando o sinal de que estão debaixo da autoridade masculina. 
     Os igualitaristas, no entanto, “vêem” esse texto de forma diferente e afirmam 
que a passagem toda de I Co 11.3-16, está tratando de estilos de penteados, e Paulo 
não deseja eclipsar as diferenças entre as aparências dos homens e das mulheres. 
Mruphy- O’Connor, da École Biblique de Jerusalém, crê que as instruções acerca 
de estilos de penteados eram necessárias por causa do homossexualismo 
prevalecente e da pederastia na antiga Corinto; os homossexuais masculinos 
costumavam usar cabelos  longos , em penteados exóticos, e as lésbicas usavam os 
cabelos  bem curtos - mais parecidos com o corte masculino entre os gregos. O 
ponto central de Paulo é a distinção entre homens e mulheres e não o domínio 
daqueles sobre estas. 
 
a.2- O véu como símbolo de submissão á autoridade 



 
     O texto original diz literalmente que “a mulher deve trazer autoridade sobre a 
cabeça”. A interpretação é que “autoridade” se refere ao véu, e que a mulher estava 
debaixo da autoridade do homem, no próprio ato de profetizar ou orar. 
Os igualitaristas no entanto,  refutam que o texto nada diz  a respeito do sinal, nem 
de homens e maridos. E que a autoridade provavelmente era somente para orar e 
profetizar, tendo a cabeça  coberta com um véu ou pelos cabelos. 
 
a.3- Cabeça : autoridade sem superioridade  
 
Tomando-se  “cabeça” em seu sentido mais natural, de “autoridade”, o que temos é 
uma declaração de Paulo de que Deus Tem autoridade sobre Cristo, Cristo tem 
autoridade sobre o homem, e o homem tem autoridade sobre a mulher. Uma cadeia 
hierárquica que começa  na trindade e continua na Igreja e na  família. Assim como 
Pai e Filho, que são iguais em poder, honra e glória, desempenham papéis 
diferentes na economia da salvação (o Filho submete-se ao Pai), homem  e mulher 
se complementam no exercício de diferentes funções, sem que nisto haja qualquer 
desvalorização ou inferiorização da mulher. Igualmente, os filhos não são 
inferiores aos seus pais, simplesmente porque devem submeter-se à liderança deles 
( Ef 6.1). 
    O conceito de subordinação de uns a outros tem a ver apenas com a maneira pela 
qual Deus estruturou e ordenou a sociedade, a família e a igreja. 
Também, não se aceita que “cabeça” seja traduzido por “fonte” pois estudos 
exaustivos feitos na literatura grega, na maioria esmagadora de suas ocorrências, o 
sentido de cabeça significa “ter autoridade sobre”. 
Os igualitaristas não aceitam essa passagem (I Co 11:35) interpretada como 
“cabeça” sendo um relacionamento de autoridade e submissão e que a palavra 
autoridade se refere a autoridade da própria mulher e não do homem sobre a 
mesma. E também citam que em I Co 7.4 Paulo usou o termo autoridade em 
conexão com o relacionamento marido e esposa, onde o marido tinha autoridade 
sobre a esposa, mas esta autoridade ficou exatamente no mesmo paralelo da 
autoridade sobre o marido. 
     Estes também afirmam que todas as evidências, do texto de I Co 11 indica que 
“alguém com autoridade”, “líder”, “chefe” não eram os sentidos comuns da palavra 
grega para cabeça, quando Paulo escreveu essa carta. O sentido grego de cabeça 
que melhor se adapta ao contexto aqui é “fonte” ou origem”. Os vv 8-12 
centralizam-se em origens “o homem não foi feito a mulher; e sim. A mulher do 
homem...” 
    Cirilo de Alexandria escreveu o seguinte no quinto século, a respeito do sentido 
da palavra origem - cabeça: “assim dizemos que “o cabeça” de todo homem é 
Cristo, porque o homem foi excelentemente feito mediante Cristo. O cabeça da 
mulher é o homem porque ela foi tomada da sua carne. De modo semelhante, o 
cabeça de Cristo é Deus, porque proveio dEle segundo a natureza”. 



 
a.4- Implicações da Criação 
 
    O segundo argumento de Paulo vem das Escrituras, mais especificamente do 
relato da criação em Gênesis 2. Para provar que a mulher é a glória do homem ( e 
portanto a ele subordinada)- Ico 11.8-9. 
     Paulo vê nos detalhes da criação uma ordenação divina quanto aos diferentes 
papéis do homem e da mulher. Não somente a mulher foi criada do homem, por 
causa dele. 
     Os igualitaristas afirmam que a palavra auxiliadora jamais é usada, nas 
Escrituras, para um subordinado - “então a mulher não foi chamada de 
subordinada”. 
     Também afirmam que Deus criou Eva à semelhança de Adão, para que 
compartilhassem o mundo e suas responsabilidades com ele. Em vez de Deus fazer 
uma mulher do pó da terra, Ele tomou um pedaço do corpo de Adão e este ao 
acordar reconheceu, imediatamente, a importância do ato de Deus. “Esta, afinal, é 
osso dos meus ossos, e carne da minha carne; chama-se-à varoa, porquanto do 
varão foi tomada - Gn 2:23. 
Adão reconheceu que Eva havia sido feita do mesmo “material” de que ele fora 
feito e, portanto, poderia ser igual, aquela que Deus sabia ser-lhe necessária, a fim 
de compartilhar as responsabilidades do mundo. 
     E por fim, o domínio masculino só aparece em Gênesis 3.16 como parte das 
conseqüências do pecado. 
 
a. 5- O subordinacionismo é herético ? 
 
     Um outro ataque desfechado pelos iqualitaristas é contra o conceito de 
subordinação na doutrina da Trindade, já que Paulo fundamenta a subordinação da 
mulher à liderança masculina na subordinação de Cristo à Deus Pai ( I Co 11.3). 
Alguns feministas evangélicos afirmam que essa doutrina é herética e que a mesma 
foi rejeitada pela Igreja no século IV. 
     O que a Igreja rejeitou, no entanto, como heresia foi uma forma de 
subordinacionismo que predicava uma inferioridade de essência entre o Pai, o 
Filho e o Espírito. 
 
B. I Coríntios 14.33b-38.   
      
     Nessa passagem Paulo impõe algum tipo de restrição à fala das mulheres. 
 
b. 1-  Problema textual  
 
    A maioria dos estudiosos admite a complicação textual envolvendo esses versos, 
mas também reconhecem que a passagem deve ser original ao contrário de Gordan 



Fee que acredita que esses versos foram escritos posteriormente por um escriba e 
não por Paulo. 
 
b. 2- O que Paulo quer dizer por “falar” ? 
 
    Poderia estar se referindo a que elas poderiam orar e profetizar durante as 
reuniões, desde que se apresentassem de forma própria, refletindo que estavam 
debaixo da autoridade masculina; ou ainda que Paulo está possivelmente proibindo 
que as mulheres questionem ou ensinem os profetas ( certamente haveria homens 
entre eles) em público. No contexto imediato Paulo fala do julgamento dos profetas 
no culto (v.29), o que envolveria certamente questionamentos e mesmo a correção 
dos profetas por parte da Igreja reunida. 
 
     Os igualitaristas vêem pelo menos 3 possibilidades para essa passagem:  
 
1- Talvez Paulo estivesse fazendo menção a ensinos falsos dos judaizantes, que 
desejaram que as mulheres ficassem em silêncio na igreja, como tinham que ficar 
na sinagoga; 
 
2- Pode referir-se a uma das numerosas leis sociais, que proibia às mulheres falar 
em reuniões públicas; 
 
3- Pode referir-se  à interpretação rabínica do Antigo Testamento. Visto que o 
próprio Paulo cita Priscila e suas outras colaboradoras em outras cartas, fica difícil 
“fechar” essa questão. 
 
C. I Timóteo  2.11-15 
 
     A interpretação histórica da passagem é que, aqui o apóstolo Paulo determina 
que as mulheres crentes de Éfeso aprenda a doutrina Cristã em silêncio, 
submetendo-se à autoridade eclesiástica dos que (ensinam - no contexto, )  homens 
( v 11)  
 
c. 1 - A heresia de Éfeso 
 
     É consenso entre os estudiosos que Paulo escreveu esta carta para instruir 
Timóteo a combater uma perigosa heresia que tinha se infiltrado na Igreja de 
Éfeso, que estava sobre a sua responsabilidade. São eles: 
 
1- Os falsos mestres em éfeso estavam semeando dissenções e se ocupando com 
trivialidades ( I Tm 1.3-7; 6.4-5; cf. II Tm 2.14,16-17, 23-24). 
 



2- Os falsos mestres ensinavam que a prática ascética era um meio para se alcançar 
uma espiritualidade de mais elevada. Estavam ensinando a abstinência de certas 
comidas, do casamento, e do sexo em geral ( I Tm 4.1-3). Possivelmente estavam 
ensinando que o treinamento físico também servia para se alcançar a 
espiritualidade (I- Tm 4.8). 
 
3- Várias mulheres da Igreja estavam seguindo os falsos mestres e seus ensinos ( I 
Tm 5.12; cf II Tm 3.6-7) 
 
4- Embora não saibamos os motivos com exatidão, transparece claramente que o 
ensino dos falsos mestres em Éfeso incluía a rejeição dos papéis tradicionais das 
mulheres no casamento, e um encorajamento a que elas reivindicassem papéis 
iguais na igreja e nos lares. É contra este pano de fundo que Paulo determina às 
mulheres da igreja de Éfeso que aprendam em silêncio, que não ensinem nem 
exerçam autoridade sobre os homens, e que estejam em perfeita submissão ( I Tm 
2.12). 
 
c.2- O que Paulo quer dizer com “ensinar” ?    
    O próprio apóstolo determina que as mulheres idosas ensinem as mais novas a 
amarem seus maridos (Tt 2.3-5 ). Portanto Paulo não está passando uma proibição 
geral e sim que ele não permite que a mulher, em posição de autoridade, ensine os 
homens; ou seja, o ensinar que Paulo não permite é aquele em que a mulher 
assume uma posição de autoridade eclesiástica sobre o homem. 
 
Refutação dos igualitaristas - Os que acreditam que o v. 12 barra todas as 
mulheres de todos os tempos  de ensinar ou ter autoridade sobre os homens, 
usualmente desprezam a ordem nos demais seis versículos desta seção. Eis um 
caso de “liberalismo seletivo”. Se esta passagem for universal para todas as 
mulheres cristãs de todas as eras, jamais as mulheres poderiam usar o Cabelo 
frisado ou roupas caras, nem poderiam usar pérolas ou ouro. Tampouco poderiam 
participar de uma aula da Escola Dominical, ou de outra reunião na igreja. 
    Os que advogam o domínio masculino em geral desprezam o v. 15, dizendo que 
é difícil de ser entendido. Susan Foh, para que os vv 11 e 12 são normativos para 
sempre, diz simplesmente: “o último versículo desta passagem é um quebra-
cabeça, uma espécie de “non sequitur”. 
Entretanto, se Paulo estiver refutando o falso ensino, segundo o qual as mulheres 
cristãs não devem casar-se (heresia que ele menciona em I Tm 4:1-3), o v. 15 faz 
sentido. Paulo está dizendo que as mulheres são aceitáveis perante Deus, dentro de 
suas funções maternais. 
 
C. 3 o que significa “exercer autoridade” em I Tm 2.12 ?  
 



     O apóstolo exigia das  mulheres cristãs de Éfeso, envenenadas pelo ensino dos 
falsos mestres, era de submissão e silêncio, quanto ao aprendizado da doutrina 
cristã nas assembléias. A proibição de exercer autoridade sobre os homens exclui 
as mulheres do ofício de presbítero, que é essencialmente o de governar e presidir a 
casa de Deus ( I Tm 3.4-5; 5-17), embora não as exclua de exercer outras 
atividades nas igrejas. 
Refutação igualitarista - A palavra authentein, traduzida por “ter autoridade” em I 
Tm 2.12, não é a palavra grega usual com esse sentido. A palavra usada 
comumente no Novo Testamento para autoridade é exousia. Essencialmente 
authentein significa “atirar-se” e em  geral tem um sentido negativo. João 
Crisóstomo (cerca de 400 d.C ), em seu comentário de Timóteo, traduziu 
authentein como “licenciosidade sexual ”. 
     Kroeger sugere que authentein fosse traduzida por- “declarar-se o autor ou a 
fonte de algo”( tradução de alguns dicionários primitivos de latim - grego e inglês-
grego); se fosse esse o sentido que Paulo tinha em mente, ele estaria proibindo às 
mulheres de  Éfeso (influenciadas pelo culto a Artemis ) que ensinassem certo tipo 
de mitologia gnóstica na qual a mulher ( Eva) era quem originou e iluminou ao 
homem ( Adão ). Se esse for o caso, os próximos versículos contêm  a refutação 
que Paulo apresenta desse ensino : “ Porque primeiro foi formado Adão...” 
Essa passagem deve ser  aplicada como “regulações” para as pessoas onde elas 
estão. 
 
Conclusão.   
 
Após examinarmos os textos bíblicos que se referem à liderança feminina, tanto no 
V.T como no NT, e também pesquisarmos não só a opinião de vários autores, 
como também a exegese dos textos bíblicos, chegamos a seguinte conclusão: 
Não podemos afirmar “com exatidão” se a Bíblia permite ou não ordenação de 
mulheres ao ministério de pastores, presbitérios e bispos; pois algumas vezes, os 
textos consultados, dão margens para interpretação tanto afirmativa quanto 
negativa. 
     Outras vezes não encontramos informações suficientes e ainda noutras vezes 
não encontramos um nível de clareza e consistência no material bíblico em relação 
a esse assunto. 
     De fatos reais, só podemos afirmar que no AT foram raras as exceções que as 
mulheres assumiram a posição de liderança na sociedade (sempre elas 
desempenharam um papel secundário); e em relação ao sacerdócio, não houve 
sacerdotisas.  
     Embora, no Novo Testamento, as mulheres fossem aceitas como membros 
plenos da comunidade, e consideradas como indivíduos com seus próprios direitos 
e responsáveis diante de Deus pelo seu próprio comportamento, os líderes eram 
quase sempre homens. 



     Em muitos textos do NT, encontramos referências às mulheres como 
cooperadoras exercendo a supervisão como, por exemplo, Pastores, Bispos e 
Presbíteros, não encontramos nenhuma referência feminina. O único cargo citado 
de mulher na liderança da Igreja é o de diaconisa (considerada líder cooperadora e 
não supervisora). 
 Numa visão panorâmica devemos ponderar que Deus tem planos, e 
desígnios divinos tanto para o homem como para a mulher, que Deus usou no 
passado, usa no presente e continuará usando poderosamente tanto homens como 
mulheres, pois Ele não faz distinção de Pessoas, tampouco de sexo, é maravilhoso, 
contemplar os propósitos, de Deus, só que quase sempre é triste ver, os caminhos 
traçados pelo homem para a sua própria vida e é tão difícil para o homem como 
para a mulher perceber, que ambos têm papeis divinos e sublimes a cumprir, com 
funções, belezas e dificuldades peculiares, se não fosse assim O Senhor não os 
teriam feitos dois diferentes, bastando todos iguais. 
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