
Quem diz que as mulheres não podem ser pastores? 
 
 

 
Uma exposição bíblica que mostra que as mulheres também são chamadas à 

liderança. 
 
 

Eu acabara de terminar uma sessão de ensino na qual explicara por que 1 
Timóteo 2: 11-12 não proíbe as mulheres de trabalhar em papéis de liderança na 

Igreja. Um estudante do sexo masculino, que obviamente se sentiu incomodado 
com a minha exposição, desafiou-me com uma pergunta. "Você pode me mostrar 
um único lugar no Novo Testamento onde diz que uma mulher era uma pastora?" 

Eu respondi: "Sim, mas mostre-me primeiro um lugar na Bíblia onde um homem 
era um pastor!" Ele ficou surpreso por não poder me dar um único exemplo. 

 
 

Eiségesis vs Exegese  

 
 

Minha resposta foi projetada para mostrar a você o muito que lemos o texto 
bíblico. Isso é conhecido como eiségesis - lendo algo "dentro" do texto que não 
está lá. Por outro lado, exegese significa "tirar" um extrato do que está ali. É tão 

fácil praticar a eiségesis e ler na Bíblia com nossos próprios preconceitos, 
suposições e tradições. A Igreja é a culpada de eiségesis em muitas áreas, mas 
nenhuma tanto como no desenvolvimento de sua doutrina sobre as mulheres e 

seu papel na Igreja. Um exame exegético honesto das passagens 
correspondentes no entanto, revela uma visão muito diferente. 

  
 
Mulheres Pastores no NT 

   
Existem numerosas mulheres líderes no Novo Testamento, algumas das quais, 

obviamente, trabalharam em funções de supervisão pastoral. Paulo menciona 
duas dessas mulheres pastoras em Romanos 16, bem como uma mulher 
apóstolo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Febe, um Pastor Mulher  

 
  

Em Romanos 16: 1 Paulo louva na igreja de Roma a nossa irmã Febe, que era 
serva da igreja em Cencréia. Paulo se refere a Phoebe como uma serva, que é a 
palavra grega diáconos, Diakonos1, ou sua forma verbal, traduz ministro em 23 

outros lugares no Novo Testamento. Por exemplo, em Efésios. 3: 7, Paulo diz que 
ele se tornou um ministro (diakonos) pelo dom da graça de Deus. Phoebe, 

portanto, era um ministro, provavelmente uma pastor, da igreja em Cencréia. Isto 
é confirmado pelo versículo 2, onde Paulo se refere a ela como assistente de 
muitos e também minha. A palavra grega traduzida como ajudante/assistente 

neste versículo é a palavra protostates e, de acordo com Léxico Grego-Inglês de 
Thayer, que significa aquele que distribui, governa, supervisa, presidir, proteger e 

cuidar. Quando esta passagem é examinada além de nossas tradições e 
suposições prejudiciais, a evidência é esmagadora de que Phoebe trabalhou 
naquilo que hoje chamamos de ministério pastoral. 

 
 

Priscilla, Um Pastor Mulher 
  
 

Nos versículos 3-5 do mesmo capítulo, Paulo se refere a Priscila e Áquila e à 
igreja que está em sua casa. Priscila e Áquila são sempre mencionados juntos nas 

Escrituras, o que indica que trabalhavam e ministravam juntos como marido e 
mulher. Isto é confirmado por Atos 18:26, onde Priscila e Áquila tomaram-no 
consigo a Apolo e ambos explicaram o caminho de Deus com mais precisão. No 

grego, Priscila é sempre mencionada primeiro. Desde que Paulo inverte a maneira 
culturalmente aceita de mencionar o marido primeiro, obviamente, ele queria fazer 

uma marca em seu papel de liderança. Muitos comentaristas concluem que 
Priscila é mencionada em primeiro lugar porque foi ela quem foi dotada 
espiritualmente e foi a líder da igreja que se reuniu em sua casa. Mais uma vez, a 

evidência é esmagadora. Priscilla trabalhou como pastor. 
  

 
 
 

 
 

 
 

                                                 

1 dee-ak'-on-os  διάκω diakō 
um atendente, isto é, (geralmente) um garçom (na mesa ou em outras tarefas domésticas); 
especificamente um professor cristão e pastor (tecnicamente um diácono ou diaconisa): - 

diácono, ministro, servo 
 



Júnias, Uma Mulher Apóstolo 

  
 

No versículo 7 do mesmo capítulo, Paulo envia saudações a Andrônico e Júnias, 
que eram altamente estimados entre os apóstolos. Júnias é um nome feminino e 
por isso temos aqui uma mulher que é reconhecida por Paulo como um apóstolo. 

O pai da igreja primitiva, João Crisóstomo, comentando sobre este versículo, 
disse: "Quão grande era a devoção desta mulher, que ela era considerada digna 

do nome de apóstolo!" Se uma mulher pode ser apóstolo, não pode ela, também 
ser um pastor? 
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