
Aula 9 
A Mulher na primeira igreja 

 
OBJETIVO:  Compreender que a posição que as mulheres ocuparam na igreja primitiva, 
servindo e desempenhando importantes papéis, confirma e reflete a “nova” identidade da 
mulher em Cristo. 
 
I. Introdução :  
• Contexto da igreja primitiva – com relação a aspectos religiosos, na tradição judaica, a 

mulher tinha deveres e direitos limitados. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
II. A posição da mulher na igreja primitiva: contraste entre a nova fé  e  a 

antiga ordem judaica 
 
• O NT indica que o Evangelho alterou radicalmente a posição das mulheres, elevando-as a 

uma parceria com os homens sem paralelo na sociedade do 1º século.   
• O NT retrata as mulheres como participantes plenas da igreja desde o início da sua 

existência. Elas estavam sempre presentes nas atividades das congregações e 
compartilhavam totalmente da capacitação do Espírito para servir. 

• Pentecostes: At 1:14, 15; 2:1-4 - Todos os discípulos, homens e mulheres, 
compartilhavam em oração, foram cheios com o Espírito e proclamaram a mensagem do 
evangelho no Pentecostes. 

• At 2:16-17 – cerca de 800 anos antes, o profeta Joel já havia antevisto o que 
aconteceria naquela ocasião; um dia sem tensão étnica, sexual ou econômica.  

• At 2:42-47 – Junto com os escravos, as mulheres da igreja primitiva participavam da 
refeição de amor e comunhão dos cristãos, do culto, da ceia e da proclamação do 
evangelho ao mundo pagão.  

• As mulheres, agora, podiam ser “testemunhas bona fide”– At 12: 12-16.  Paralelo com o 
testemunho das mulheres que encontraram o túmulo vazio no domingo da 
ressurreição.  

• O que Jesus afirma em At 1:8 é para homens e MULHERES: vocês serão minhas 
testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os consfins da terra! 

 
III. A mulher em cada estágio da expansão da igreja primitiva 
 
• Lucas, na sua narrativa em Atos, tem o cuidado de explicitar a participação das 

mulheres em cada estágio da expansão da igreja: 
• Jerusalém – 5:14 
• Samaria    – 8:5 e 12 
• Filipos (mundo romano) – 16:12-14 (Lídia) 
• Tessalônica – 17:1 e 4 
• Beréia – 17:10-12 
• Atenas – 17:16 e 34 (Dâmaris) 
• Corinto – 18:1 e 2 (Priscila) 
 

• As mulheres da igreja de Jerusalém desempenharam um papel tão vital que sofreram 
perseguição (por Saulo) juntamente com os homens – At 8:1,3; 9:1,2.  
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IV. A atuação da mulher em diversas áreas da igreja primitiva 
 
• Lucas e Paulo incluem exemplos de mulheres envolvidas em várias dimensões do 

ministério na igreja primitiva, em pleno exercício dos diferentes DONS ESPIRITUAIS, 
derramados sobre homens e mulheres, indistintamente. 

 
• Alguns exemplos da primeira igreja: 

• Proclamação do evangelho (Atos; as chamadas “cooperadoras em Cristo” - 
Evódia e Síntique; Priscila; Maria e Pérside; Trifena e Trifosa) 

• Assistência social (Dorcas- At 9:36-43) 
• Patrona (Maria- At 12:12-17;  Lídia-At 16:13-15 e 40; Priscila- I Co 16:19; 

Ninfa - Cl 4:15) 
• Profetisa (4 filhas de Filipe - At 21:8-9) 
• Mestra (Priscila - At 18:18-28) 
• Diaconisa (Febe - Rm 16:1-2) 

 
• Alguns exemplos da igreja primitiva (100-400d.C.): 

• Blandina (177 d. C.) : escrava gaulesa recém-convertida, torturada e 
morta em Viena com requintes de crueldade. 

 
• Perpétua (203 d. C.): jovem nobre, 22 anos, casada, morava em Cartago 

(norte da África). Lançada às feras. 
 

• Marcela (390 a. C.): romana rica; após a morte do marido transforma sua 
mansão em abrigo cristão. Funda o primeiro convento para mulheres nos 
arredores de Roma e aceita o desafio de Jerônimo para aprender o 
hebraico com o objetivo de ler o AT no original. Morreu aos 85 anos, após 
ser torturada pelos godos (410 d.C.). 

 
 
V. A caracterização das mulheres da primeira igreja   
 
• mathetria = “discípula” 

• Dorcas – At 9:36 
• Forma feminina de “mathetes”, palavra usada para os discípulos 
• Aluna, aprendiz, seguidora 

•  diakonos = “serva” 
• Febe -  Rm 16:1 

• kopiosas en kyrio = “trabalharam no Senhor” 
• Trifena e Trifosa – Rm 16. 12 

• polla ekopiasen = “muito trabalharam” 
• Maria e Pérside – Rm 16: 6, 12 

• sunethlesan = “lutaram” na causa do Evangelho 
• Evódia e Síntique - Fp.4:3 – empenhar-se, esforçar-se, como um atleta faz para 

vencer uma disputa. A idéia é que Evódia e Síntique se empenharam, com todo zelo, 
em proclamar o Evangelho para que esse tivesse vitória em Filipos. 

• O trabalho dessas mulheres é comparado ao de um homem, Clemente. E Paulo os 
coloca entre os demais cooperadores seus, cujos nomes estão no livro da vida (Fp 
4:3). 

• sunergos = “cooperadoras”   
• Evódia e Síntique – Fp 4:2-3 
• Prisicila - Rm16:3-5 
• Sun (com) + ergos(trabalho)  
• Co-operador; co-laborador; implica  AÇÃO 
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VI. A mulher cristã na realidade contemporânea 
  
• Mulher: qual a sua identidade?   
• A mulher cristã de hoje se vê desorientada na construção de sua própria identidade, 

encontrando-se dividida entre 2 grandes vozes:  
 
 

Visão do mundo: 
 

VIDA PROFISSIONAL 

Visão evangélica tradicionalista: 
 

PAPEL DE ESPOSA E MÃE 
 
• Lc 11: 27,18 -  Jesus nos apresenta algo totalmente - há uma dimensão muito maior 

para a vida da mulher, ainda maior do que ser a mãe de próprio Senhor Jesus: viver 
uma vida de obediência a Ele! 

 
• Lc 1: 38 – a própria Maria foi um rande exemplo de obediência. “Eu sou sua SERVA.  Eu 

me entrego em Suas mãos. Faça comigo o que desejar”.  
 
• Nossa identidade como mulheres deve ser construída no relacionamento genuíno de 

obediência ao Senhor Jesus. Antes de sermos esposas, mães ou profissionais, somos 
suas SERVAS.   Se eu me colocar nos braços de Cristo, a cada momento Ele produzirá 
seu fruto por meu intermédio neste mundo pobre e quebrado.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• O que Jesus deseja de suas discípulas?   
 
• At 1:8: que nós  (homens e MULHERES) sejamos suas testemunhas, em Jerusalém, em 

toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra!  
 
• Eu tenho sido uma testemunha de Cristo?  
 
• Rm 1:16,17 - Paulo nos mostra a importância desse nosso papel. 
 

• Não me envergono 
• Poder    
• Salvação   


