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¿Quem Manda na Família? 

Por Sheryll Prinz-McMillan 

Primazía— As Escrituras entregam testemunho que a Igreja Cristã tem uma só 

cabeça, que é Jesus Cristo (Efésios 1:22-23; 5:23; Colossenses 1:18). Em sua 

igreja, os dirigentes nao exercem dominio ou comando sobre os outros, más 

bem lhes servem e os capacitam para o exercicio de seus dons espirituais 

(Mateus 20:25-28; João 13:12-17; 1 Pedro 5:1-4). 

 

Uma certa dama, um membro da igreja, veio ao meu escritório para 
aconselhamento. Ela se sentou e imediatamente expressou sua 

preocupação: seu marido a espancou. Ela me assegurou que não fazia 
isso com frequência, mas apenas quando estava com raiva ou quando ela 

"tinha atuado errado". Minha primeira preocupação foi verificar sua 

segurança pessoal, então perguntei se ela precisava de abrigo de 
emergência. Mas ela nem sequer considerou a possibilidade de se separar 

do marido, porque acreditava que uma esposa cristã deveria se submeter 
ao marido em todas as circunstâncias, "como era a vontade de Deus". Ela 

comentou que a Bíblia colocou o marido sobre ela como a "cabeça" da 
família, acrescentando que seu dever era encontrar uma maneira de 
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funcionar dentro da situação. Repetiu a passagem bem conhecida: "As 

mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, porque o 
marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja 

e Salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo para que 

as mulheres casadas possam ser para os maridos em tudo "(Efésios 5: 
22-24). Ela então sugeriu que eu, como pastora, pudesse ajudá-los a 

estabelecer a ordem familiar adequada, e que eu pudesse ensiná-la a 
incutir em seu marido mais confiança para liderar a família. 
 

 

Isso me deixou surpresa e preocupada. As crenças do casal estavam 
levando-a para a violência. Toda a família estava em risco por causa de 

uma teologia que eu considerava prejudicial. Deus estabeleceu amor e 
apoio mútuo como os valores fundamentais do casamento, e nenhuma 

hierarquia deveria perturbar essa base, especialmente aquela que 
produziria violência. Passagens bíblicas como Malaquias 2: 14-16 

mostram claramente que Deus considera a violência um pecado. Eu 
estava preocupado com essa "teologia da primazia" e seus efeitos. 

Comecei a me perguntar: o que a Bíblia realmente ensina sobre o que é 
a família? Eu comecei a estudar o assunto. O que se segue são algumas 

descobertas que derivam do meu esforço para entender as relações 

intrafamiliares de um ponto de vista bíblico. 

As Hierarquias e a primazia 

 

Estima-se que pelo menos um milhão de mulheres cristãs americanas são 
vítimas de violência causados por seus maridos, e estimativas 

conservadoras mostram que uma em cada três das nossas mulheres são 
espancadas por homens. Muitos estudiosos sugerem que existe uma 

relação direta entre o abuso físico e a crença em uma hierarquia de 
autoridade divinamente estabelecido, vulgarmente conhecido como 

"teologia do primazia". Por exemplo, no Livro Abuse and Religión [Abuso 
e religião], os autores Pagelow e Johnson apontam que o patriarcado, 

ordem social em que predomina o controle masculino, fornece uma 
estrutura na qual os homens podem fazer o que quiserem com "Suas" 

mulheres. Neste modelo, a subordinação das mulheres permite aos 
homens exercer controle e autoridade, que estabelece um padrão social 

que institucionaliza. Eventualmente, até mesmo a religião adota o 
modelo, porque tais relacionamentos causam a impressão de ser "natural, 

moral e sagrado". 

Esses pesquisadores percebem uma correlação direta entre o sistema 
familiar patriarcal e abuso físico da mulher, e sugerem que o problema 

reside no conceito de autoridade. Quando você tem um modelo 
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hierárquico, que estabelece uma "gama" ou prioridade de um sobre o 

outro, o poder é exercido de cima para baixo. Neste modelo deve sempre 
haver um "subordinado" ou pessoa obediente. No patriarcado, o modelo 

de movimentos de energia do homem à mulher e aos filhos, e o poder 

diminui a cada descida. O homem tem poder para punir qualquer mulher 
ou criança que resista a seus esforços para exercer controle. Esse padrão 

de desigualdade pode iniciar uma reação em cadeia que afeta toda a 
família. 

 
Como a "primazia" é um conceito diretamente relacionado à hierarquia e 

ao controle, e esse tipo de hierarquia tem um vínculo definido com o 
abuso físico, é imperativo que os cristãos estabeleçam uma perspectiva 

bíblica sobre a relação entre mulheres e homens. . É claro que qualquer 
modelo que apóia o abuso físico é questionável para qualquer um que 

leve Jesus a sério, porque ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância" (João 10:10). "Vinde a mim, todos os que estais 

cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei" (Mateus 11:28). 

Primazia, como uma frase que chama a atenção para designar a 

hierarquia relacional, não só tem o potencial para o abuso físico, mas 

também para a idolatria. Um livro atual de orientação pré-matrimonial 
ensina a futura esposa a louvar o marido, mesmo acima de Deus. O autor 

acredita que o homem foi estabelecido por Deus como um intérprete das 
diretrizes de Deus na vida das mulheres. Este trabalho recomenda que 

quando uma mulher sentir que Deus a está orientando em uma direção 
oposta à maneira de pensar de seu marido, ela deve adotar a posição de 

seu marido, mesmo que isso contradiga o que ela acredita que Deus lhe 
mostrou. A seguinte declaração citou este livro exemplifica idolatria 

estabelecida por este tipo de teologia da "primazia": "A Bíblia diz que uma 
mulher deve ignorar seus sentimentos sobre a vontade de Deus e fazer o 

que o marido diz. Ela deve obedecer ao marido como se ele fosse o próprio 
Deus. Ela pode ter certeza da vontade de Deus, quando o marido fala 

como se Deus tivesse falado de forma audível do céu"2 Se "cabeça" é uma 
gama de autoridade dentro da família que estabelece a possibilidade de 

abuso físico e idolatria, Por isso, é urgente estabelecer se esse modelo é 

realmente bíblico. Vamos examinar abaixo algumas passagens que são 
básicas para entender a intenção de Deus. 
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1 Coríntios 11 

“De fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as 

tradições assim como vo-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser 

Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o 
cabeça de Cristo” (1 Coríntios. 11:2-3) 

 

1 Coríntios 11: 1-16 é geralmente considerado como a passagem que 

originou a "teologia da primazia". Aqui o apóstolo Paulo argumenta que 
as mulheres devem manter suas cabeças cobertas, um argumento que é 

interessante em si mesmo. Os versos 2 e 3 apresentam o maior desafio. 
Para interpretá-los, é necessário começar com o contexto e com a 

compreensão do contexto histórico. Esta passagem deve ser considerada 
seriamente, mas é da maior importância entender tão bem quanto 

possível qual era a intenção original do texto. A exegese exige que se 
considere quem foi abordado e como as pessoas que ouviram essas 

palavras pela primeira vez entenderam seu significado. É necessário fazê-

lo para descobrir o significado dessas palavras hoje. Nesse caso, o mais 
importante é o uso que Paulo faz da palavra grega traduzida como cabeça. 

O principal argumento de Paulo inclui o tema do estilo do penteado, como 
o termo "cabeça coberta" é atualmente interpretado. Nesta passagem, o 

argumento gira em torno da expressão cabeça. A palavra grega da qual 
esta palavra foi traduzida pode ter vários significados. Geralmente 

traduzido como uma expressão idiomática, o mesmo que a expressão 
"cabeça" em português. A confusão ocorre quando a expressão 

idiomática, ou frase que significa algo diferente do que diz literalmente, é 
diferente na língua grega do que em português ou outra língua. Por 

exemplo, em português, a palavra cabeça significa literalmente a parte 
redonda do corpo localizada acima dos ombros. Mas essa palavra é 

frequentemente usada para se referir ao "chefe do Estado" ou "ao chefe 
da empresa". Isso não nos causa nenhuma confusão, porque a expressão 

é parte de nossa linguagem. É claro que quando nos referimos ao "chefe 

do Estado" não estamos nos referindo à cabeça física, ou crânio, de uma 
pessoa. Nem todos os idiomas contêm as mesmas expressões 

idiomáticas, e muitos teólogos acreditam que "cabeça" no grego bíblico 
tinha um significado diferente do que em português, espanhol, inglês ou 

outra língua moderna. Expressões idiomáticas muitas vezes causam 
confusão em tradutores e pessoas adultas que aprendem um novo idioma. 

Frases como "esticar as canelas" ou "matar o tempo" podem ser 
entendidas completamente erradas por alguém que não esteja 
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familiarizado com as expressões idiomáticas da língua portuguesa. Da 

mesma forma, há atualmente a possibilidade de entender mal o uso 
idiomático de Paulo da palavra cabeça. Nos dias de Paulo, a expressão 

grega kephalé, que foi traduzida como cabeça, tinha vários significados 

metafóricos além de seu significado literal. 

É importante entender o uso do termo cabeça no capítulo 11 de 1 

Coríntios. Investigações acadêmicas recentes sugere que a palabra grega 
kephalé, nunca foi usada para denotar "autoridade", " classificação 

superior", "líder", "diretor" ou qualquer outra coisa semelhante nos dias 
do apóstolo Paulo.4 De fato, uma pesquisa feita no léxico grego-Inglês 

mais completa, revelou mais de 25 significados metafóricos desta palavra 
para além do seu significado literal como parte superior do corpo, e 

nenhum deles incluiu alguma definição para sugerir autoridade ou rango.5 
Entre os sentidos que tem essa palavra é a cabeça física de uma pessoa 

ou animal, a fonte ou origem de um rio, uma peruca e a conclusão ou 
conclusão de algo. Outros pesquisadores que examinaram léxicos 

obtiveram resultados semelhantes, e note que pelo menos sete 
dicionários gregos mais importantes não incluem "líder" ou "autoridade" 

no sentido kephalé, especialmente durante o período em que Paulo 

escreveu suas epístolas. A tradução ou compreensão mais amplamente 
aceita desta palavra é fonte. 
 

 

Fonte emerge da maneira mais comum de entender o uso metafórico da 
cabeça que estava no tempo de Paulo: a fonte ou origem de um rio. Este 

uso de kephalé é encontrado no Novo Testamento e fontes 
contemporâneas da língua grega. Também é consistente com os 

tradutores do Antigo Testamento (escritos em hebraico) na língua grega, 
uma versão chamada Septuaginta e que Jesus e Paulo devem ter usado. 

Palavra cabeça em hebraico o Antigo Testamento tem um significado 
metafórico semelhante à palabra cabeça em Português, Espanhol ou 

Inglês, por isso é muitas vezes usado para denotar um líder ou algo assim. 
Quando os primeiros tradutores do Antigo Testamento encontraram a 

palavra cabeça no Antigo Testamento, eles a traduziram em várias 
formas. Quando tinha o sentido de líder ou chefe, os tradutores da 

Septuaginta escolheram uma palavra específica que significa líder, 

comandante ou líder, ao invés de usar o kephalé.1 Isto significa que até 
os primeiros tradutores do Velho Testamento reconheceram a distinção 

entre o uso de kephalé para "cabeça" e outras palavras usadas para 
sugerir "líder" ou "chefe". Com essa distinção em mente, é importante 

notar que os tradutores optaram por usar kephalé em vez de uma palavra 
com o sentido de líder na passagem em questão. 
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O uso de kephalé com o significado de "fonte de vida" tem o apoio de 

numerosos escritos. Outras passagens do Novo Testamento usam a 
palavra cabeça com o significado da fonte da vida. Em Colossenses 2:19, 

os cristãos são informados de que devem manter unidos a cabeça que 

alimenta todo o corpo; e Efésios 4:15 descreve Cristo como a fonte de 
vida para todos os cristãos.8 Parece-nos que Colossenses 1:18 define a 

palavra cabeça com mais precisão: "Ele é a cabeça do corpo que é a 
igreja. Ele é o começo, o primogênito dos mortos, de modo que em tudo 

Ele tem a preeminência". Cristo é a fonte da igreja, o começo da vida e a 
origem de todas as coisas. A Bíblia nunca se refere à humanidade, homem 

ou mulher, como o verdadeiro chefe ou fonte de vida, exceto como 
mediadores da vida de Cristo entre si. Neste os protestantes diferem dos 

católicos; Acreditamos no sacerdócio de todos os crentes, através do 
perdão e da vida de Cristo, e não em alguns homens que podem agir 

como intermediários entre Cristo e a igreja. Os contemporâneos de Paulo 
também usaram a mesma palavra para "cabeça" para indicar a fonte da 

vida. Filon de Alexandria, escritor judeu do primeiro século, escreveu 
sobre kephalé como a fonte da vida espiritual; Autores gregos que se 

referiam ao deus Zeus nos escritos órficos, falavam dele como a fonte que 

trazia todas as coisas à existência; e os pais da igreja primitiva, como 
Basílio e Atanásio, escreveram sobre o Pai (Deus) como fonte de vida para 

o Filho (Cristo). 
 

 

Se alguém usa essa tradução, fonte de vida, em 1 Coríntios 11, toda a 

passagem se torna mais clara. Em vez de "cabeça", se usa "fonte", "fonte 
de vida" ou mesmo "fonte de conhecimento" for usada, a passagem seria: 

"Mas eu quero que você saiba que Cristo é a fonte de vida para todo 
homem, o homem é a fonte da vida da mulher, e Deus é a fonte da vida 

de Cristo "(versículo 3) - Cada um aponta a conexão de toda a vida que 
existe em Deus: Adão recebeu a vida de Deus, Eva recebeu uma costela 

de Adão, e até mesmo Cristo recebeu a vida de Deus através da 
encarnação. Outra paráfrase dessa passagem poderia ser lida da seguinte 

maneira: "A mulher era feita do homem; portanto, o homem é o primeiro 
na ordem da primazia. Porém, no Senhor, homem e mulher dependem 

uns dos outros, porque, como a mulher foi feita do homem, assim o 

homem é agora nascido de mulher.”10 Todas as ordens de primazia são 
anuladas em Cristo. 
 

Paulo completa esse pensamento nos versos 11 e 12, nos quais sua 
imagem termina no ponto de partida: "Porém, no Senhor, nenhuma 

mulher é independente do homem, nem o homem é independente da 
mulher. Pois assim como a mulher foi feita do homem, assim o homem 

nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus". Esta é uma linda foto de 
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interconexão. Uma imagem que, apesar de toda a bagagem cultural de 

cabeças cobertas, anjos e formas de adoração, estabelece claramente o 
que significa ser uma mulher e um homem em Cristo. A ordem 

apresentada no verso 2 é invertida no versículo 12, no qual o homem 

agora vem da mulher. Aqui a imagem de Deus é cêntrica e não uma 
ordem ou um grau. Com efeito, o conceito hierárquico de Deus-Cristo-

homem-mulher aqui não aparece de forma alguma; em vez disso, 
percebemos uma sequência cronológica que estabelece a criação do 

homem, a formação da mulher, o nascimento de Cristo e a reversão das 
ordens estabelecidas anteriormente em Deus. Uma cronologia da igreja é 

estabelecida, mas uma cronologia não estabelece nenhuma prioridade. 
Se o fizesse, o versículo 3 colocaria o homem e a mulher acima de Cristo, 

e o Gênesis afirmaria que os animais deveriam governar toda a 
humanidade. Esta passagem fala de um Deus que dá origem à ordem do 

caos, assim como a história do Gênesis, e não um Deus que estabelece 
linhas de poder. 

O esclarecimento de que o homem é a fonte da mulher e da mulher a 
fonte do homem, reflete a história da criação, na qual a mulher e o 

homem juntos foram criados totalmente à imagem de Deus (Gênesis 

1:27). ). De fato, Paulo liga todo o seu argumento à história da criação, 
lembrando sua audiência da identidade do Criador: "Mas tudo vem de 

Deus". Paulo adverte sobre as diferenças entre homens e mulheres 
culturalmente estabelecidos, mas em vez de usar isso para estabelecer 

uma hierarquia de controle ou valores, afirma sua igualdade e 
dependência mútua. Em outras passagens ele comenta, com palavras 

ainda mais fortes, o fato de que todos os crentes devem se conformar à 
imagem de Deus em Cristo. (Por exemplo, em 1 Coríntios 15:49, 

Romanos 8:29 e 2 Coríntios 3:18). 

Esta tradução de kephalé como fonte, foi dado o nome de "a batalha dos 

léxicos" Embora a evidência deste tipo de tradução é extremamente 
convincentes, outros estudiosos têm revisto seus léxicos para encontrar 

passagens em escritos posteriores em que ele podia ser apropriado 
traduzir a palavra kephalé como "chefe" ou "cabeça". Mas as regras de 

tradução recomendam que, quando há dúvida, consultar o contexto e 

outros ensinamentos bíblicos no mesmo tema. E aqui em 1 Coríntios 11, 
Paulo está defendendo claramente a preservação de uma tradição 

particular (v 2.) para evitar contendas (vers 16) e separação dos judeus 
e gregos (1 Coríntios 10:32). Ao mesmo tempo reitera sua crença: todo 

o poder vem de Cristo. Ninguém mais deve receber autoridade sobre a 
congregação dos crentes. Paulo continua a trabalhar dentro da tradição 

cultural e da liberdade cristã recentemente encontrada para estabelecer 
uma norma de comportamento. Isso é semelhante ao que Paulo faz em 
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muitas outras passagens, como Gálatas 3:28, nas quais ele defende a 

igualdade de todos em Cristo. Como homem de sua cultura, Paulo muitas 
vezes não conseguiu perceber as implicações de suas próprias palavras. 

É difícil mudar. Mas Paulo continua afirmando o que ele sabe ser 

verdadeiro; que em Cristo há liberdade, e que em Cristo ninguém deve 
exercer domínio sobre os outros. 

Em Corinto, o ideal é a inter-relação entre homens e mulheres, 
trabalhando juntos pelo reino. Mas mesmo depois que Paulo os lembrou 

de suas prioridades, a congregação continuou a discutir sobre estilos de 
cabelo; Paulo então lembrou-lhes definitivamente no versículo 11 que "no 

Senhor, nenhuma mulher é independente do homem, nem o homem é 
independente da mulher".11 Nem a mulher nem o homem devem ter 

qualquer prioridade, mas ambos devem estar cientes do fato de que eles 
estão refletindo Cristo perante o mundo. Por causa disso, eles devem 

manter um decoro que não ofenda os judeus ou os gregos. Paulo parece 
sentir menos preocupação com o relacionamento entre homens e 

mulheres do que com a discussão sobre o penteado feminino e como o 
escolhem. Paulo não analisou nossa preocupação atual com a relação 

entre homens e mulheres; em vez disso, ele estava preocupado com a 

preocupação com o estilo do penteado que fazia a congregação parecer 
suspeita para aqueles que não eram membros. 

 
Os judeus não incluíam mulheres em seu modo de adoração, e os gregos 

associavam as mulheres à igreja com os cultos extáticos que eram 
comuns especialmente em Corinto. Tradição judaica considerada 

escandalosa e desonrosa que mulheres casadas mostrassem seus rostos 
ou falassem em público. Mas Jesus não aceitou a desculpa tradicional dos 

homens de que as mulheres eram responsáveis pela concupiscência 
(Mateus 5:28), de modo que ele permitia que as mulheres participassem 

ativamente como suas seguidoras. Essas mulheres recentemente 
"liberadas" podiam ser vistas e falar em cultos de adoração e, além disso, 

podiam ser responsáveis por sua aparência pessoal. É muito provável que 
a muitas achassem difícil se acostumar com essas mudanças. Tanto 

judeus como gregos precisavam de tempo para se acostumar com 

mulheres que assumiam posições importantes de responsabilidade, que 
oravam e profetizavam (capítulo 14) na igreja, o que o apóstolo Paulo 

claramente sabe ser a norma. Porque nessa passagem, ele observa que 
as mulheres devem fazer com seus cabelos quando falam durante un 

serviço de culto: "Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça 
descoberta desonra a sua cabeça, como se estivesse rapada" (v 5). 
 

Em nenhum lugar da passagem Paulo sugere que qualquer ordem ou 
cronologia poderia proibir as mulheres de atuarem como adoradoras ou 
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agirem com autoridade em qualquer outro lugar ou época. Nem sugere a 

primazia do homem ou a autoridade do homem sobre a mulher. A única 
ocasião em que até mesmo a "autoridade" é mencionada é quando as 

mulheres são admoestadas (no v. 10) a "carregar na cabeça um sinal de 

autoridade", ou como a Nova Versão Padrão Revisada diz em uma nota. 
No esclarecimento, uma mulher deve ter liberdade de escolha no que diz 

respeito à cabeça."13 O argumento tem que ser resolvido pelas próprias 
mulheres, não importa o que os outros digam. Embora alguns tenham 

tentado entender "autoridade" no versículo 10 em relação ao homem, não 
há evidência textual para apoiar esta tradução. A autoridade mencionada 

no verso 10 pode relacionar-se apenas com a mulher e pode ser entendida 
como sua possessão. Os estudiosos atuais concordam que a palavra que 

significa autoridade no texto grego (exousía) não pode implicar a 
autoridade de outra pessoa neste contexto, mas a autoridade pessoal da 

mulher sobre sua própria cabeça. A palavra em si implica um tipo 
particular de autoridade, que sugere um senso de habilidade e capacidade 

de agir. Também pode sugerir liberdade e pode ser igualado a "poder" ou 
"direito". Possivelmente, Paulo está comparando esta questão com o tema 

anterior de comer alimentos oferecidos a ídolos: as mulheres têm a 

autoridade para tomar decisões sobre suas próprias cabeças quando se 
trata do estilo do penteado, e o mesmo que no caso dos alimentos 

oferecidos. Para os ídolos, não é pecado agir contra os costumes religiosos 
da época. Paulo diz àqueles que tinham a ver com o consumo de comida 

oferecida aos ídolos, que não era pecado comê-los. O poder de Deus 
abrange os antigos tabus religiosos, como comer alimentos que foram 

sacrificados. Paulo recomenda que a única preocupação seja se o 
consumo desses alimentos pode impedir alguém de conhecer a Cristo. De 

maneira semelhante, as mulheres são encorajadas a tomar suas próprias 
decisões "por causa dos anjos", que são testemunhas de tudo o que 

fazemos aqui na Terra. Os velhos tabus religiosos não devem anular a 
liberdade em Cristo. Nem os homens nem as mulheres devem permitir 

que esses desacordos criem obstáculos para aqueles que não são crentes, 
porque a igreja não deve permitir discussões sobre tais práticas (versículo 

16). 
 

No entanto, não importa como nós interpretamos a frase "cobrir a cabeça" 
a maioria dos teólogos e comentaristas atribuem a sua necessidade de 

"tradição" e as normas culturais da época de Pablo.14 Mas é interessante 
que, embora atualmente não levam em conta essas regras sobre o 

penteado, muitos afirmam que a posição das mulheres e homens de 
Corinto nos tempos de Paulo, ainda deve ser normativo em nosso tempo, 

sem reconhecer que estas costumes tinham sido estabelecidas por 
sociedades pagãs que o mesmo Paulo fez o melhor que pôde para 

esclarecer. O apóstolo Paulo, na verdade, parte de uma enorme revolução 
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social iniciada pelo cristianismo, em que "não há judeu nem grego, nem 

escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em 
Cristo Jesus" (Gálatas 3:28). Embora Paulo aceitasse essa ordem, ele e 

Pedro muitas vezes tiveram dificuldades com a mudança que ele exigia. 

Aceitar os gentios, trabalhando com mulheres e a circuncisão se tornaram 
pontos de mudança radical que forçaram o sentido de tradição e correção 

dos apóstolos. Somente através de repetidas chamadas de atenção ao 
ideal de uma família de fé baseada em Cristo, foi possível lidar com essas 

mudanças e, mesmo assim, às vezes com grande dificuldade. 
Um exemplo disso é o apóstolo Pedro que exigiam a circuncisão ou se 

recusaram a comer com gentios, mesmo depois de ser convencido de que 
a simples aceitação deles era teologicamente correta. A questão do estilo 

de penteado (cabelo) foi outra oportunidade para o apóstolo Paulo 
proclamar o ideal cristão. Ele apresenta uma imagem ideal de homens e 

mulheres em um relacionamento interconectado e interdependente. Ao 
mesmo tempo, ele argumenta baseado na tradição, ao mesmo tempo em 

que permite que as mulheres tomem a decisão final. 
Assim, em 1 Coríntios 11, não há "primazia" bíblica. Os papéis de 

relacionamento não foram estabelecidos com uma teologia de autoridade 

ou hierarquia, mas em uma associação com Deus. O contexto descreve 
claramente os homens e mulheres que foram convidados a apoiar uns aos 

outros em Cristo, para evitar contendas e permitir que as mulheres a 
tomar suas próprias decisões. Paulo enfatiza isso, lembrando aos coríntios 

que nenhum tem prioridade, assim como a mulher veio do homem na 
criação, em seguida, o homem deixou a mulher no nascimento; mas nada 

disso tem preeminência, mas "tudo vem de Deus". 
 

Coríntios 14 

Paulo continua nos capítulos 12 e 13, a descrição do que significa viver 
junto na comunidade cristã. Primeiro Coríntios 13, o famoso capítulo de 

"amor", resume o conceito de que Paulo tem do que viver no corpo de 
Cristo, e Capítulo 12 mostra como todos os presentes contribuam em 

conjunto para o benefício do corpo como um todo. No capítulo 14, Paulo 
começa a abordar a questão do culto, que também tem o potencial de 

causar divisões. 

Começa o capítulo (versículo 1), lembrando aos coríntios o que deve ser 

feito para buscar o amor e buscar dons espirituais. O versículo 26 mostra 

claramente seu ponto de vista: "Que todas as coisas sejam feitas para 
edificação". Porque Deus não queria que os dons fossem simplesmente 

usados para dominar aos outros, ou para ostentação, porque Deus não é 
Deus de confusão (v. 33) e ele é o único que transmite todos os dons, 
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"para que todos aprendam, e todos sejam encorajados". Aqui Paulo está 

especialmente preocupado com o dom de falar em línguas e que esse dom 
seja usado para o benefício de todo o corpo. 

Na segunda metade do versículo 34, o tema do papel das mulheres 

reaparece. Pablo escreve: 

 “Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas 

igrejas, porque não lhes é permitido falar; mas estejam submissas como 

também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma cousa, 

interroguem, em casa, a seus maridos; porque para a mulher é vergonhoso 

falar na igreja.” (vers. 33-36). 

 

Paulo já indicou que as mulheres poderiam falar ou profetizar na igreja 
(capítulo 11: 3), então é improvável que ele tenha mudado de idéia 

apenas três capítulos depois, ele parece ter outras questões em mente. 
Como no capítulo 11, examinar o contexto e a cultura pode ajudar a 

entender essa passagem. Lembre-se de que Paulo está analisando a 
questão da ordem na adoração e a elevação do corpo de Cristo através 

do uso apropriado de dons espirituais, e não das relações entre homens 
e mulheres. A análise anterior tinha lidado com aqueles que falavam em 

línguas, um dom que aparentemente tendia a ficar fora de controle às 
vezes. As mulheres, de alguma forma, estavam perturbando os serviços 

religiosos em Corinto com esse dom (ver capítulos 14: 25-26, 30), de 
modo que Paulo estava lembrando aos coríntios a necessidade de manter 

a ordem no culto de adoração. 

Há uma conexão direta entre a palabra grega lateo, que é traduzida como 

"falar" e o termo para "falar em línguas": ambos são derivados da mesma 

raiz, que liga uma análise mais aprofundada de línguas com versos sobre 
a ordem no culto. Esse elo pode sugerir que Paulo estava preocupado que 

um tipo particular de discurso, que prevalecia especialmente entre as 
mulheres, pudesse causar um caos maior mesmo no serviço de adoração 

desordenado. É muito provável que Paulo estava preocupado com essa 
"conversa fiada" (palavrório), por medo de que estimular a confusão entre 

o novo grupo de cristãos e religiões mistériosas prevalecentes em Corinto, 
em que homens e mulheres participaram do lalein ou palavrório. 

Esta visão é apoiada pelo fato de que as mulheres encontravam libertação 
em sua devoção ao culto de Dionísio (a quem os romanos chamavam 

Baco), um deus de destaque em Corinto. Devotas de Dionísio eram 
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chamadas ménades (bacantes), mulheres muito dissolutas nos festivais 

dionisíacos que entravam em frenesi e praticavam gritos enormes e 
frenéticos e delírios extáticos, comportamento que foi ofensivo para a 

maioria dos homens romanos de classe alta. Além do mais numerosas 

religiões misteriosas incluíam ritos de iniciação semelhantes aos que 
foram introduzidos no cristianismo, incluindo un batismo, uma refeição 

sacrificial e a participação de mulheres e escravos. Não seria estranho se 
os não-cristãos tivessem confundido os cristãos com os cultos pagãos, 

uma vez que eles tinham algumas semelhanças superficiais. De fato, é 
muito provável que em 1 Coríntios essa crise de identidade em sua 

totalidade seja tratada, e especialmente em sua relação com o culto no 
capítulo 14. 

A lei romana condenava a participação em qualquer culto que fomentasse 
um comportamento "inapropriado", e a desobediência de um único 

membro da religião ofensora transportava a pena da lei a toda a 
comunidade. Paulo exortou a comunidade cristã de adorar de uma forma 

que evite comportamentos inconvenientes que poderiam colocar toda a 
igreja cristã, especialmente os comportamentos que não tinham 

quaisquer benefícios em risco. 

Mulheres que participaram ativamente do culto público teriam parecido 
escandalosas para judeus e cidadãos romanos. Os homens dos membros 

da congregação acreditavam difícil aceitar que as mulheres falassem em 
público, e teria sido muito pior que os comparem com as religiões 

misteriosas cujos membros perderam o controle. Além disso, 
considerava-se muito inapropriado que as mulheres falassem em público, 

porque naquela época o comportamento modesto das mulheres era 
considerado socialmente decente. 

Em Corinto, as mulheres não só falavam em público, mas também 
mantinham um murmúrio incompreensível, que envergonhou seus 

maridos e constituiu uma ameaça para a comunidade cristã. Esta 
conversa, relacionada ao falar em línguas, é muito provável que seja 

acentuada pelo fato de que as mulheres não haviam participado dos cultos 
de adoração antes de serem aceitas na comunidade cristã, fora daquelas 

que vieram de cultos nos quais as mulheres foram aceitas. Em outras 

comunidades, é possível que os judeus tenham dado estabilidade às 
novas congregações, mas nessa situação as mulheres judias não tinham 

experiência na participação no culto. Elas nem sequer foram autorizados 
a estudar a Torá, muito menos a formulação de perguntas durante o culto 

de adoração. Paulo recomendou que todos ficassem em silêncio durante 
o serviço para não criar confusão; mas ele recomenda as mulheres pedir 
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aos seus maridos em casa o que elas queriam saber (ver. 35), o que 

revela que fazer perguntas durante o culto era parte do problema. Isto 
sugere que isto é sobre a adoração e não sobre a relação entre homens 

e mulheres. Se as mulheres estivessem interrompendo a exposição das 

Escrituras, isso teria causado uma grande afronta aos homens judeus 
conservadores, que consideravam o silêncio e as questões "apropriadas" 

desta fase do culto muito valiosas. 

Paulo diz às mulheres para serem "submissas" ou "subordinadas", como 

manda a "lei", isto é, a ley romana. Não havia nenhuma lei judaica ou 
bíblica que exigisse o silêncio das mulheres, mas os romanos poderiam 

ter considerado essa atividade ilegal. As ações que ligavam a igreja 
primitiva de alguma forma a seitas ilegais poderiam ter ameaçado toda a 

comunidade cristã. As palavras do apóstolo dão a impressão de referir-se 
a uma atitude submissa para todos (e não apenas para mulheres) durante 

o culto de adoração, a fim de manter a aceitabilidade política. De fato, no 
Novo Testamento, a submissão está relacionada à pessoa a quem se deve 

submeter, mas aqui não existe tal referência. Pelo contrário, a única 
referência à submissão aparece no versículo 32: "E os espíritos dos 

profetas estão sujeitos [submissos] aos profetas". O versículo 33 pode 

implicar que assim como o dom de profecia deve ser para o serviço dos 
profetas, as vozes das mulheres devem servir a toda a congregação, 

então o comportamento submisso das mulheres é requerido para o bem, 
de ordem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos coríntios: "Fique 

quieto e adore, porque senão você terá sérios problemas". 

Efesios 5 

“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como 

também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nos, como oferta e 

sacrificio a Deus em aroma suave. Sujeitando-vos uns aos outros no temor 
Cristo” (Efésios 5:1-2, 21). 

 

O ideal é estabelecido novamente quando o autor de Efésios diz à 
comunidade cristã que ele deve renunciar ao estilo de vida pagão para 

viver uma nova vida no reino de Cristo. A maneira como o reino é 
estabelecido é apoiando uns aos outros em Cristo. Mas Paulo era um 

homem de seu próprio tempo, e ele usou formas de dicção que eram 
familiares para ajudar as pessoas a entender de que maneiras eles 

poderiam viver juntos, formas que são conhecidas como "códigos 
familiares" e são encontradas nos versículos 21 a 33 
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Os códigos familiares eram leis que os romanos costumavam expor nas 

cidades. Essas leis definiam as maneiras pelas quais as famílias deveriam 
viver para que seus membros fossem considerados bons cidadãos, 

incluindo o papel a ser desempenhado pelo marido, esposa, filhos e 

escravos e o relacionamento de cada um com o Estado. Os códigos 
familiares tinham elementos previsíveis, que o próprio Paulo usava. Mas 

a passagem de Efésios começa de forma diferente: embora as leis 
padronizados abaixo na epístola, Paulo disse aos Efésios que as coisas 

seriam diferentes. Antes para estabelecer a hierarquia de submissão em 
uma direção (-marido esposa filho-escravo), Paulo anuncia aos efésios: 

"Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo" (versículo 21). Este 
mandamento de submissão mútua (em dois sentidos) sugere um tipo 

diferente de relacionamento, que é centrado em Cristo. Nesse tipo de 
relacionamento, nenhuma das partes reina suprema e ambas as partes 

trabalham pelo bem comum. Paulo deixa a hierarquia intacta em benefício 
das convenções sociais; mas sutilmente enfraquece-os de tal maneira que 

os cristãos de todos os tempos têm sido admoestados a libertar escravos, 
a permitir que as mulheres participem na liderança e protejam as 

crianças. 

Novamente, a palavra cabeça é usada (versículo 23), mas como em 1 
Coríntios 11, tanto o marido quanto a esposa são direcionados para a 

autêntica "fonte da vida", que é Cristo (verso 23). O apóstolo Paulo pode 
ter lembrado à congregação que Cristo é o Senhor e Soberano, mas em 

vez disso ele disse aos efésios que Cristo é a fonte da vida. Desta forma, 
ele destacou o serviço e a vida como as qualidades fundamentais da 

família cristã. 

O fato de essa frase ter o formato de um código familiar tradicional é 

importante. Os cristãos da Ásia Menor já estavam em perigo, como vimos 
em 1 Coríntios, e eles eram freqüentemente confundidos com cultos 

pagãos. O apóstolo queria diminuir a tensão entre a comunidade cristã e 
o governo romano, especialmente porque a conversão de esposas e 

escravos provocaria tensões políticas. A família era vista como a chave 
para administrar todo o estado, e se as mulheres e os escravos não 

estavam "no lugar", os romanos temiam que o caos surgisse. As esposas 

eram ensinadas a apreciar a sabedoria e os deuses de seus maridos. 
Aquelas que não o fizeram, violaram seus deveres familiares e as leis do 

Estado. Deixar as diretrizes estabelecidas para a família foi considerado 
equivalente à traição, e essas mudanças foram motivo suficiente para 

proibir uma religião e matar seus adeptos. A voz de alerta de Roma era: 
"Preserve a ordem atual e não queira nenhuma mudança, porque sabe-

se que a revolução inevitavelmente destrói os estados e aniquila os lares 
das pessoas".16 As leis foram estabelecidas para manter a ordem na 



15 
 

família e os códigos familiares foram introduzidos para familiarizar as 

pessoas com essas leis. Paulo provavelmente adotou esses códigos para 
eliminar as objeções culturais romanas contra o Evangelho, e evitar 

futuras perseguições e confusões com os cultos pagãos, bem como para 

adicionar um novo significado à lei. 

O apóstolo Paulo não adotou os códigos ao pé da letra. Eles eram 

suficientemente semelhantes para serem reconhecidos, mas incluíam 
diferenças substanciais, como a recomendação de submissão mútua. 

Outra mudança importante ocorre no verso 25, onde os maridos são 
ordenados a amar suas esposas. O marido em geral foi instruído a 

"dominar" sua esposa ou "governá-la", em vez de amá-la e respeitá-la. 
Na versão paulina do código de familia (base bíblica), os maridos são 

recomendados apenas para amar, e não são instados a mandar, para 
buscar a submissão de suas esposas, e nem mesmo seu respeito. Eles 

devem cuidar de suas esposas como fazem com seus próprios corpos, ou 
como Cristo cuida de sua igreja; mas acima de tudo, eles devem lembrar 

que em Cristo eles são "uma carne", um mistério de reciprocidade que só 
pode ser produzido Nele. A submissão, como afirma Paulo, ocorre apenas 

quando se tem o poder de se render. As mulheres podem "se submeter" 

ou optar por se juntar a seus maridos, assim como seus maridos preferem 
amá-las, em vez de dominá-las. Paulo, embora ainda mantendo uma 

aparência de ordem familiar e decoro para os romanos, encoraja a idéia 
de liberdade e mutualidade dentro da família cristã. Cônjuges são 

convidados a apresentar e amar suas esposas, enquanto ele as convida a 
participar livre e plenamente com seus maridos em casamento, sem 

tentar fugir do relacionamento, e consagrarse ambos ao serviço de Cristo. 

Note que, embora o autor de Efésios prescreva ordens semelhantes para 

esposas, filhos e escravos, ele nunca pede que as mulheres "obedeçam", 
como faz com os outros dois grupos. Paulo leva em conta a ordem social 

e está dividido entre o ideal e sua educação tradicional, como faz em 
Romanos 7, onde ele argumenta entre o ideal e o que ele está acostumado 

a fazer. Essa tensão é notada claramente quando Paulo insiste em ter 
uma atitude correta em relação ao casamento e à escravidão. A própria 

formação cultural de Paulo não define os padrões para hoje. Antes, isso 

deve ser encontrado examinando a totalidade dos escritos do apóstolo no 
contexto de todo o relato bíblico. A aplicação de qualquer passagem 

isolada poderia levar a sérios erros de interpretação do ideal do 
Evangelho. 

Parece evidente que Paulo estava lidando com a situação política que 
prevaleceu em seu tempo, de uma maneira que se prestou melhor à 
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difusão do Evangelho. Ele evitou a perseguição quando isso era possível, 

enquanto ao mesmo tempo pregou uma mensagem que subverteu as 
normas sociais, e criou tensão para si e para as igrejas que tinham de 

interpretar as mensagens. Assim como lutamos com essas questões em 

nossa cultura, Paulo lutou para encontrar novas maneiras de viver o 
Evangelho no seu ambiente. Embora ocasionalmente vislumbrasse o ideal 

estabelecido por Jesus durante sua vida na Terra, ele ainda assim adotou 
padrões antigos para avançar em tempos de crise. Ele deixou os códigos 

familiares subsistentes, mas ao mesmo tempo introduziu um novo tipo de 
relacionamento, no qual predominava o amor e a submissão mútua, e em 

que "Cristo é a cabeça" de todos. 

1 Timoteo 2 

A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a 

mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido; esteja, porém, em 

silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi 

iludido, mas a mulher, sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será 

preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor 

e santificação, com bom senso. (Vers. 11-15) 

 

Este versículo apresenta várias dificuldades para obter a compreensão do 
papel das mulheres e a autoridade, de modo que é importante começar 

com o que resulta claro. Paulo não está recomendando silencio para todas 
as mulheres ou em todo ensinamento. Nesta passagem diz somente que 

a “mulher”, em singular, deve guardar silencio, o que possivelmente faz 

referencia a uma só mulher de comportamento problemático no grupo. 
Em forma similar, em 1 Coríntios 11, Paulo admite claramente que as 

mulheres podem ensinar, orar e profetizar; e em 1 Coríntios 12 não da 
nenhum regramento referido ao homem ou mulher relativo ao uso de 

qualquer dom espiritual. Em efeito, Paulo diz que “todos” tem dons, o que 
pressupõe que as mulheres receberiam o dom de ensinamento e 

pregação; isso supõe automaticamente certo grau de autoridade. 
Paulo cumprimenta com frequência a seus “colaboradores”, incluindo a 

Priscila, Mari e Febe (Romanos 16); e em Romanos 16:7 menciona a uma 
apóstolo proeminente, Júnia, que ao parecer era parente de Paulo e 

atuava como dirigente nas igrejas, juntamente com Andronicus. Paulo até 
permitia as mulheres participar nas mais elevadas e ministério de 

autoridade profética (Atos 21:9 y 1 Coríntios 11:5). Resulta claro que 
Paulo não se referia a uma prática comum de proibir as mulheres falar ou 

ensinar em público. Se tal fosse o caso, Timóteo já teria notado tal 

proibição depois de ter trabalhado com Paulo, e o apóstolo poderia 
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simplesmente tê-lo lembrado do hábito ou prática que já teria 

estabelecido. Por outro lado, Paulo deu instruções relativas a orações, e 
dentro desse contexto apresenta um argumento que causa a impressão 

de não harmonizar com suas ações anteriores. 

Embora Paulo sugere que a mulher guarde “silencio”, usa uma palavra 
que não implica quietude total. Por outro lado, escolheu uma palavra que 

se poderia traduzir como “acalme-se”, “mantenha-se serena”, “não 
revoltosa”, o que possivelmente possa aplicar a uma situação parecida a 

de 1 Coríntios 14. Paulo, na realidade, exorta a toda a igreja a praticar 
este estilo de vida serena, empregando a mesma palavra e no mesmo 

contexto de 1 Timóteo 2:2, o que indica que estas palavras se referem 
mais a atitude que ao sexo da pessoa. 

A preocupação pela vida doméstica da comunidade é o ponto de 
referencia destes versículos. Anteriormente neste capítulo, Paulo faz 

notar a preocupação que lhe causam os que ensinam o celibato como o 
único meio para se manter em relação com os demais (1 Timóteo 4:3). 

Dedica a maior parte dos capítulos quatro e cinco a expor o “falso 
ceticismo” e a propriedade do casamento. O capítulo dois também trata 

da vida da família, onde Paulo recorda aos crentes a necessidade de 

manter ordem e dignidade, que os homens orem com “mãos santas” e 
“sem ira nem contenda” (cap. 2:8). A conexão entre “mãos” e “ira” sugere 

que as mãos tinham sido utilizadas para outras coisas fora da oração, 
como mal tratos e brigas.17 Informá-los que na família de Deus, o poder 

não se consegue pela força, mas através da oração na comunidade. Este 
pensamento é reforçado quando apresenta uma lista das qualidades dos 

bispos no capítulo 3 (vers. 2-6). 
Se o fundo do capítulo 2 for levado em conta, as passagens relativas a 

mulher causam a impressão de ensinar a mutualidade e respeito pelo 
casamento, antes que a “submissão” das mulheres. A palavra traduzida 

“ensinar” pode ter diversos significados, incluindo a formulação de 
doutrina, ser “mandão” ou “dominante” e a pregação de um falso 

ensinamento, como o celibato (capítulos 3:13,13; 3:11). Todas estas 
interpretações satisfazem o contexto: pessoas que defendem o celibato, 

um serviço de culto controvertido e ofensivo, homens que abusam de seu 

poder, e mulheres que abusam de seu poder pelo aspecto exterior e sua 
maneira de falar. A tradução da palavra que denota “autoridade” também 

apoia o que temos dito. Esta palavra não se encontra em outro lugar no 
Novo Testamento, mais outros documentos antigos no idioma grego 

sugerem que a palavra implica “dominar” ou “usurpar a autoridade”, e 
em ocasiões às vezes está associado à manipulação sexual e até com o 

homicídio.18 
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Com essa ideia se relaciona uma classe de mulher que ensina em público: 

a hetaira. Se tratava de uma classe de mulheres que eram “livres”. Não 
estavam casadas, não tinham filhos, eram bem educadas e se as 

considerava festejadoras e prostitutas.19 As esposas estavam restringidas 

a seus aposentos, e saíam ocasionalmente se estavam devidamente 
acompanhadas, e por certo que não falavam em público. Por outro lado 

as hetairas tinham liberdade de mover-se y de falar em público; uma 
parte considerável de sua liberdade se atribuía a seu repudio do 

casamento. Ademais, essas mulheres se relacionavam com homens ricos 
como “mestres”, e conversavam com eles sobre assuntos filosóficos e 

políticos; e com frequência usaram sua “liberdade” e manipulação sexual 
para obter ajuda financeira. 

Assim, a preocupação expressada em 1 Timóteo 2:9-15 adquire um 
significado especial. Assumir “autoridade” sobre um homem, quando se 

vinculava com assuntos de casamento, celibato e sexualidade, poderia 
relacionar as mulheres da Igreja de Éfeso, tanto filosoficamente como 

publicamente com as hetairas. Ensinar, nestes versículos poderia 
relacionar com um comportamento sexual dissoluto que trata de 

manipular. Também poderia considerar como uma proibição de que as 

mulheres imitassem as maestras pagãs que faziam ver claramente que 
depois das aulas estavam disponíveis para outro tipo de ocupação.20 Paulo 

aponta enfaticamente que o abuso do poder é condenável, já seja que 
esse abuso do poder seja a força, como no caso dos homens (cap. 2:8), 

ou bem o uso da sexualidade, a vestimenta ou as riquezas de um modo 
manipulador, como no caso das mulheres de Éfeso (1 Timóteo 2:9-12). 

Ninguém deveria usar o poder para manipular aos outros na família da fé. 
No versículo 25, Paulo volta a lidar com a heresia do celibato 

argumentando que as mulheres podem ser “preservadas” ou salvar-se 
“mediante sua missão maternal”.21 O apóstolo sugere que podem estar 

“completas” e ser mulheres livres em Cristo, sem ter necessidade de 
manipular aos demais. Não é necessário abusar da nova liberdade. Todos 

deveriam se relacionar “na fé, o amor e a santidade, com modéstia” (cap. 
2:15). 

O apóstolo Paulo emprega o relato da criação para comprovar uma 

proposição, antes que para estabelecer uma pauta válida para todos os 
tempos. Assim como Eva não estava presente para receber o 

ensinamento original de Deus e era menos educada que Adão, também a 
mulher de Éfeso era menos educada, pelo que necessitava cuidar-se das 

heresias que podiam enganar a comunidade. Paulo conhecia o relato da 
criação de acordo com Gênesis 1, na qual a humanidade foi criada ao 

mesmo tempo (cap. 1:26-28), e porém escolheu referir somente parte da 
história, talvez intencionalmente. Esta repetição da história tinha o 

propósito de combater a heresia gnóstica, antes que estabelecer uma 
pauta de relação entre homens e mulheres. As cosmologias gnósticas 



19 
 

costumavam considerar a atividade das mulheres como originaria da 

criação do universo, sem necessidade da interjeição de um ser masculino. 
“O saber dos gnósticos descreve a Eva como instrutora de Adão e 

mediadora do conhecimento, ou Gnosis, introduzido pela 

serpente”.22 Essa teologia interessava muito as mulheres que tinham 
pouco poder ou posição em sua própria sociedade, mas como o autor de 

1 Timóteo lembrou ao leitor, na comunidade Cristã não havia que crer na 
serpente. O pecado era destrutor, e tanto Adão como Eva haviam sido 

enganados totalmente. O conhecimento não eleva a posição no mundo. 
Tampouco a mulher ou o homem devem de exercer domínio sobre o 

outro, pelo conhecimento, a faculdade de procriar, nem a capacidade de 
abster-se do casamento ou da procriação. Se esta classe de ensinamento 

destrutiva estava ocorrendo, não é estranho que Paulo estivesse 
preocupado pela mulher que a estava difundindo. 

A nova igreja cristã tinha com frequência problemas com mestres 
incompetentes, homens e mulheres (ver Santiago 3:1, que sugere que 

não “muitos de vos” deveriam ensinar), e Paulo lembra repetidamente as 
igrejas que viver como o corpo de Cristo requer apoio, e não abusar uns 

dos outros. Seu argumento poderia expressar-se nesta forma em nossos 

dias: 

Levai vidas decentes e respeitai a vossos líderes. Homens, não atueis em 

forma abusiva, sendo senhores uns sobre outros; prefira levantar vossas 
mãos somente em oração. Mulheres, não permitais que o mundo os 

confunda com os que abusam de vossa sexualidade, vestindo e ensinando 
em formas que manipulem aos homens. Não exerça poder ou autonomia 

sobre ninguém por meio de métodos de ensinamento que não são éticos. 
Nem sequer necessitais abandonar a família para ser mulheres completas. 

Todos devem abandonar o poder “sobre” os demais e subjugar-se ao 
poder de Deus. Nunca useis poder sobre outros, nunca maltrates 

fisicamente ou emocionalmente aos outros, e sobre tudo, permaneça em 
amor e paciência. 

Conclusões 

Todas estas passagens têm exigido o mesmo tipo de interpretação que 

outros ensinamentos bíblicos: cada um é compreendido com base no 
contexto, história e harmonia com outras verdades bíblicas. Na revisão 

dessas passagens paulinas, é claro que não há "primazia" Bíblica. Todas 

as passagens utilizadas em apoio a esta ideia não falam sobre as relações 
entre mulheres e homens, mas como lidar com o culto, os estranhos de 

fora, as pessoas que causam problemas e a heresia. Efésios 5 apresenta 
maneiras de viver em submissão mútua, através do amor e fazendo de 



20 
 

Cristo o centro da vida. De maneira semelhante, 1 Timóteo foi escrito 

para lembrar a congregação para evitar heresia de minar o valor da 
família e o culto, e que a liberdade cristã não exigia o celibato. Mais 

importante, estas passagens mostram que a submissão cristã requer 

abandonar o poder sobre os outros e, em vez disso, submeter-se ao poder 
de Deus. Esta passagem é considerada culturalmente sensível e em 

conjunto com outras passagens bíblicas, estabelece um modelo de relação 
radicalmente diferente da hierarquia que representa o "teologia da 

primazia". 

Uma visão geral do modelo bíblico de relacionamentos deve incluir um 

exame das vidas de Jesus e Paulo, bem como o relato da criação. Jesus 
incluiu mulheres em lugares onde tradicionalmente não as queríam: como 

discípulos (Lucas 8: 1-3), como estudantes (Lucas 10: 38-39), e como a 
primeira testemunha e evangelista que proclamou a ressurreição (Lucas 

24). Ele queria que as mulheres fossem tratadas com respeito, tanto no 
casamento quanto fora do casamento. Os ensinamentos de Jesus sobre o 

divórcio deram às mulheres mais poder do que tinham até então como 
esposas. 

Jesus reduziu a distinção entre casado e solteiro, proclamando que seus 

seguidores abandonaram essas distinções familiares quando se tornaram 
seus discípulos (Mateus 12: 46-50). Isso não diminuiu as obrigações 

inerentes aos relacionamentos, mas os modificou; Agora os cristãos eram 
responsáveis por cuidar de uma família muito maior, mas eles não 

estavam vinculados pela tradição. 

Jesus instruiu os discípulos a alimentar os pobres, a curar e a servir sua 

nova "família". Ele não tolerou disputas sobre posições de autoridade, 
mas lembrou aos discípulos que o primeiro seria o último. Ninguém deve 

assumir a posição de "primeiro" ou "cabeça", somente Deus, porque fazê-
lo seria uma blasfêmia. Quando Tiago e João foram a Jesus para perguntar 

posições de autoridade, ele disse: "Não sabeis o que pedis... sabeis que 
os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu 

dominio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre 
vós não é assim; pelo contrario, quem quiser tornar-se grande entre vós, 

será ese o que vos sirva; e quem quiser ser o primeiro entre vós, será 

servo de todos" (Marcos 10: 35-45). Para os seguidores de Jesus, o reino 
de Deus é o lugar onde o serviço é encontrado antes do dominio. Aos 

olhos de Deus, somente aqueles que estendem a mão são os que contam; 
não há classificação especial para judeus, homens nem ricos e poderosos. 
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Da mesma forma, Paulo usou os dons das mulheres, de pregação, ensino, 

profecia e liderança. Seus ensinamentos forçaram os limites impostos 
pelas regras da sociedade para a autoridade dos homens e à submissão 

das mulheres a um lugar em que as distinções eram obscurecidas e todos 

eram simplesmente "servos de Cristo". Em nenhum lugar o apóstolo Paulo 
chama para uma dedicação mais radical a uma nova família de fé em 

Gálatas 3: 28-29, onde todos são iguais em Cristo.11 Não pode haver 
judeu nem grego; nem escravo nem liberto; homem nem mulher; porque 

todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois 
descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa". Posições que 

tradicionalmente trazem "autoridade" funcionam de maneira diferente na 
"primazia" de Cristo, a fonte de toda vida e poder. Assim, a divisão 

causada pelo pecado é remediada. 
Paulo tratou claramente do tema da "primazia": Cristo é a cabeça da 

igreja. Qualquer um que pretenda o contrário, eleva-se a um lugar que 
pertence somente a Deus. Alguns acreditavam em diferentes mestres e 

não em Cristo. Outros seguiam ensinamentos que elevavam homens ou 
judeus a um lugar onde eles substituíam Jesus como chefe da igreja. 

Paulo repetidamente lembra que ninguém fora de Cristo deveria ser 

"cabeça", ninguém fora de Cristo deveria ser adorado. Em vez disso, a 
família de fé permite que todos sejam sacerdotes, servos, amigos e 

familiares. 
 

É irônico que muitos que buscam relacionamentos ideais entre homens e 
mulheres voltem-se para a "maldição" de Gênesis 3 para usá-la como 

modelo. Em todos os outros casos, a maldição é algo que tentamos 
reverter. É interessante entender que, no relato de Gênesis 3, apenas a 

serpente e a terra foram realmente "amaldiçoadas". Tanto Eva quanto 
Adão foram informados sobre o que aconteceria e não o que deveria 

acontecer. As previsões para Adão raramente são apresentadas como um 
exemplo a ser seguido. Não é sugerido que os homens transpirem ou 

apanhem ervas daninhas, porque é isso que é requerido em Gênesis 3. 

Gênesis 1 descreve um Deus de ordem e planejamento, e Gênesis 2 

esclarece a inter-relação de todas as coisas. No relato inicial do capítulo 

1, o sol aparece primeiro, depois a água, depois as plantas, depois a 
humanidade, que é literalmente uma "pessoa feita de poeira", criada à 

imagem de Deus. Nem mulheres nem homens adquirem prioridade. 

Em Gen 2, as plantas requerem água e uma fonte de água aparece, o 

homem precisa de uma mulher e uma relação é estabelecida entre elas. 
A "ajuda ideal" completa o casal. Nenhuma prioridade é estabelecida na 

ordem, mas apenas uma relação que complete e termine a obra de Deus 
com a humanidade. A mulher deve "ajudar" o homem, uma palavra que 
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sugere ajuda e resgate, frequentemente associada à atividade de Deus. 

Isto sugere que a mulher resgata o homem completando o produto 
inacabado do ser humano isolado. Dois são melhores que um. 

Comunidade e interdependência constituem um todo. 

Então, o que pode ser dito sobre os casais como a história com a qual 
começamos o capítulo? Idealmente, você pode consultar a Bíblia e ver 

que ambos podem trabalhar juntos para encontrar maneiras de valorizar 
os dons que cada um possui, seus sonhos, pensamentos e habilidades. 

Você pode aprender que um relacionamento caracterizado pela submissão 
mútua é um casal autenticamente bíblico. E 1 Coríntios 11 e 14 

lembrariam toda a família de Deus de que cada um é necessário e deveria 
estar ligado a outros, da mesma maneira que marido e mulher deveriam 

ser originalmente. E assim como marido e mulher precisam um do outro 
para serem completos, todos os membros são necessários no corpo de 

Cristo. 

É trágico quando o abuso é justificada por um modelo de "primazia" que 

não existe na Bíblia. Também, Efésios 5 e 1 Timóteo 2 falam claramente 
contra o abuso e para o estabelecimento da submissão mútua. Isso é algo 

que toda a família de fé deve se esforçar para criar. Somente aqueles que 

ativamente favorecem e praticam o treinamento dos fracos, a partilha de 
autoridade e o uso dos dons de cada um para o bem do Evangelho, estão 

construindo a casa da fé. 

Ninguém sugeriu que viver no reino de Deus era fácil! O discipulado 

requer numerosas mudanças, incluindo a forma como homens e mulheres 
devem se relacionar, pois os judeus tinham que se acostumar aos gentios 

com grande esforço, e como cem anos atrás não era fácil para muitos 
aceitar a liberdade dos escravos nos Estados Unidos, também é difícil 

mudar as diretrizes no tratamento de homens e mulheres. Mas é 
necessário que os cristãos considerem a Deus seriamente, embora a 

salvação seja gratuita, aprender a viver na família de Deus pode exigir 
muito de nossa parte. 

No Congresso da Conferência Geral da minha igreja, realizado em 
Indianápolis, um homem se aproximou de mim em um restaurante e 

perguntou se ele poderia se sentar à minha mesa para se servir algo antes 

da próxima sessão. Ele estava usando uma identidade de delegado, e ele 
também notou que eu estava usando um distintivo que me ligava ao 

congresso. Como ele queria compartilhar seus sentimentos sobre o 
debate do dia sobre a ordenação de mulheres, ele começou a falar. Ele 

não sabia que eu era pastora, nem perguntou. Ele começou a reclamar. 
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Ele disse que "aquelas" mulheres não apenas perturbariam a ordem 

hierárquica da igreja, mas também promoveriam o caos nas famílias em 
todo o mundo. As mulheres não saberiam mais o seu lugar! Tanto assim, 

que ele mesmo, ele disse sinceramente, temia que surgissem dificuldades 

em sua própria família. Porque se as mulheres fossem oficialmente 
autorizadas a ocupar posições de autoridade, sua esposa poderia tentar 

ganhar mais autoridade dentro de sua própria casa. Ele admitiu que sentiu 
medo, que se perguntou como poderia lidar com esse tipo de mudança e 

como isso afetaria sua vida. 

Estou convencida de sua honestidade consigo mesmo e comigo. Sua 

principal preocupação era o medo da mudança e não a teologia. Sua 
própria posição vacilou com as mudanças que ocorreram nos papéis das 

mulheres. Quem ele seria, se ele parasse de ser a cabeça? O que ele faria 
se sua esposa compartilhasse a autoridade? Acredito que a "teologia da 

primazia" é frequentemente promovida por razões baseadas no medo. A 
"primazia" não é apenas uma ideia que provoca os debates dos eruditos. 

É uma ideia que tem conotações destrutivas para as famílias, a igreja e a 
sociedade. Chegou a hora da igreja assumir a cabeça da sociedade no 

estabelecimento de relações bíblicas de apoio mútuo. Todas as 

"amizades" verdadeiras baseiam-se em afetos mútuos. Um verdadeiro 
amigo nunca fingirá estar no comando ou tentar controlar os outros, mas 

tentará fazer o que é melhor para ambos. Que nenhum daqueles que 
vivem no reino de Deus façam menos que isso. 
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