
Palavra original 

Grega/Hebreu Referências

Tradução referente a 

Deus, indivíduos 

específicos ou a igreja

Traduzido em referência aos 

homens

Traduzido em referência às 

mulheres

Uma tradução consistente do idioma original 

seria:

2 Tessalonicenses 3:12 "trabalhando tranqüilamente 

(hesuchia), comam o seu própio 

pão"

1 Timóteo 2: 2 (a igreja) "vivamos vida 

tranqüila e mansa  (hesuchia)"

1 Timóteo 2: 11 "A mulher aprenda en  silêncio 

(hesuchia) com toda submissão" 

RSV

"Deixe uma mulher se estabelecer  (hesuchia) e submeter 

para a instrução"  1

1 Timóteo 2: 12 "Ela deve guardar silêncio 

(hesuchia)" RSV                               

"esteja, porém em silêncio 

hesuchia)" NVI                                                            

Este erro de tradução específico do 

original grego tem sido usado para 

restringir o papel e o ministério das 

mulheres na igreja.

"Ela deve ser pacífica  (hesuchia)"                                                

"Ela deve se estabelecer  (hesuchia) e mostrar 

autocontrole"  1                                                                                                    

Ver outro 1 Timoteo 2: 12 referencia abaixo para 

informação adicional

Neemias 11: 14 "..homens poderosos de valor 

(chayil)" NKJV    "..homens valentes 

(chayil)" Ferreira de Almeida 

Provérbios 31: 10 "Mulher virtuosa (´boa´, ´noble´, o 

´virtuosa´)  (chayil)  , quem a 

achará?"

"Uma mulher forte  (chayil), quem a achará?"  1

1 Timóteo 3: 2 "Agora, o supervisor deve estar 

acima de qualquer reprovação ... 

temperado, autocontrolado    

(cophrosune)…" NVI

1 Timóteo 2:15 "..se permanecer em fé, e amor e 

santificação, com bom senso 

(sophrosune)". NIV                        

"Modestia"  também é substituído

"…Se elas continuam na fé, amor e santidade com 

autocontrole  (sophrosune)". 1 NKJV                                                                         

Ou "agindo de forma sensata"

Gênesis 2:18                              

A palavra hebraica Kenegdo 

é o modificador de 'ezer  em 

Gênesis 2: 18, o que significa 

que Eva é "correspondente" 

a ele [Adão] ou "equivalente" 

1

´Ezer  é freqüentemente usado 

na Bíblia para se referir a Deus 

ou para descrever a atividade 

de Deus em relação às pessoas.                                          

"Vou levantar os olhos para os 

montes, de onde me virá o 

socorro (´ezer )? O meu socorro 

(´ezer ) vem do Senhor, que fez 

o céu e a terra." (Salmo 121: 1-

2)

"Uma ajudante  (´ezer) adecuada 

para ele"  NIV                                

"Uma ajudante  (´ezer) adecuada 

para ele"  RSV                                  

"Uma ajuda  (´ezer) idônea para 

ele"  RV                                        "Uma 

auxiliadora (´ezer) que lhe seja 

idônea" Ferreira de Almeida.                               

Sobreviver às opiniões pagãs das 

mulheres forçou um papel 

subordinado para Eva (mulheres) na 

interpretação de Gênesis 2:18. 

"Não há nenhuma pista, nem 

mesmo um sussurro sobre algo 

como uma ordem hierárquica que 

existe entre homem e mulher na 

história da criação... A ordem da 

criação estabeleceu unidade, não 

hierarquia (Gênesis 2:24)". 4

"Uma potencia correspondente ao homem"   2                      

"Um poder igual ao homem"   3                                              

"…A mulher foi instrumental em resgatar o homem de estar 

sozinho e, portanto, de não ser ainda a comunidade de 

unidade que Deus tentou criar com ambos (Gênesis 1.27) ... 

O texto bíblico é violado quando a palavra "ajudante / 

auxiliadora" é arrancada deste contexto específico para dar 

outros significados que degradam as mulheres reduzindo-as 

ao nível de "complementos" ou conveniências dóceis 

criadas para melhorar a qualidade de vida dos homens".  4    

Eva recebeu junto com Adão, Deus criou a capacidade e o 

mandato para co-governar, co-gerenciar e co-dominar 

sobre a criação (Gênesis 1: 28: 31).

Salmo 40: 17 (a Deus)"Tú es o meu socorro 

e o meu libertador  (´ezer) ; Oh 

meu Deus, não demora"  NVI

1 Crônicas 12:18 (companheiros guerreiros que falam 

com David) "Nós somos ... seus 

ajudantes (´ezer) ; porque o seu 

Deus te ajuda (´ezer) ´KJV                      

"Em nenhum sentido, Deus pode ser 

entendido como subordinado à 

vontade ou direção de Davi".  1

Iounian  (grego)                           

Um nome de uma mulher Junia                                                 

A palavra grega em Romanos 

16: 7 "Ίουνίας" 18 ou "Ίουνίαν". 

19             Ambos mostram o 

"acento agudo no penúltimo" 

19 (i), o que indica que o nome 

é feminino. A versão masculina 

deste nome seria "Ίουνιâν" que 

tem um acento circunflexo no 

último"  19 (â).  

Romanos 16: 7 "Saudai a Andrônico e a Júnias 

(Iounian) … são notáveis entre os 

apóstolos…"   NVI                                    

Os tradutores do inglês removeram o 

nome feminino de Junia  e o 

substituíram pelo nome masculino de 

Júnias .

Acredita-se que esse erro de 

tradução das Escrituras ocorreu 

porque os tradutores acreditavam 

que Paulo não teria permitido que 

uma mulher ocupasse a posição de 

líder e ensino na igreja.                                                                    

Os tradutores tomaram a liberdade 

de alterar as escrituras para 

reconciliá-las com sua 

compreensão cultural das funções 

masculinas e femininas no 

ministério.

"Saudai a Andrônico e a Junia  (Iounian) … são notáveis 

entre os apóstolos…"                                                                                             

"… Bispo do século IV de Constantinopla João Crisóstomo, 

escreveu sobre Junia: "Oh, quão grande é a devoção desta 

mulher a ser considerada digna da denominação  [título] de 

apóstolo!"    28                                                                     Craig 

Keener diz de Andrônico e Junia: "... o mais natural é ler que 

o grego diz que eles eram apóstolos".  29

Hesuchia  (Grego)                          

Os significados primários e 

secundários "transmitem a 

ideia de que os indivíduos 

devem se estabelecer ou parar 

de sacudir". 1

Chayil  (hebreu):               

"corajoso", "forte" e 

"poderoso" 1 

Sophrosune  (grego):      

"saudável" ou     

"autocontrolado" 1

Ezer  (hebreu):               Salvador, 

força,empoderamento, ajuda, 

libertador, poder. "Como usado 

no antigo testamento, 'ezer 

não implicava superioridade (ou 

subordinação) por parte 

daqueles que emprestam (ou 

recebem) assistência". 1                                                

"A palavra [ezer , ajudante, 

auxiliar] não denota 

domesticidade ou 

subordinação, mas competição 

e força superior (Êxodo 18: 4 ; 

Deuteronômio 33: 26,29; Salmo 

33: 20, 70: 5, 121: 1)"  4



Paulo usa várias palavras gregas 

diferentes associadas ao uso da 

autoridade                                                                                                     

(1) Authenteo   (griego)           

Usurpando a autoridade, 

abusando de poder e 

autoridade. Associado a 

contenção. 1                             

Não é normalmente usado em 

grego quando se refere ao uso 

legítimo da autoridade. 1   

(Continua na próxima página)                                 

Authenteo  (continuado) 

Quatro de estas palavras são:                             

Authenteo, Epitage, Exousia 

y Huperoche,                              

1 Timóteo 2: 12                      

(1 Timóteo 2:12 é a única vez 

que o "authenteo" é usado 

em todo o Novo 

Testamento. 1 )

Em grego, cada uma dessas 

palavras associadas à 

autoridade tem um significado 

diferente.

Essa distinção não é reconhecida nas 

traduções inglesas da Bíblia. Em 

inglês, cada palavra é traduzida na 

"autoridade" genérica. 1

"E não permito que a mulher 

ensine, nem que exerça 

autoridade  (authenteo) sobre um 

homem"  NVI                                            

"... a mulher ensine, nem que 

exerça autoridade (authenteo) de 

homem" Ferreira de Almeida                                        

Restringir as mulheres de ensinar, 

pregar e ocupar cargos de liderança 

foi arrancado de seu contexto de 

tempo único de Éfeso e 

incorretamente aplicado 

universalmente a todas as mulheres 

em todas as igrejas durante todo o 

tempo. Esta restrição é "baseada 

em uma única palavra grega 

sombriamente disputada". 1

"Eu não permito que uma mulher (abuso, dominante ou 

usurpadora) autoridade  (authenteo) sobre um homem" .                                                                                                                   

Acredita-se que Paulo disse isso em resposta ao 

comportamento ingovernável dominante das mulheres com 

uma história de adoração pagã. A mitologia pagã e a 

influência gnóstica em Éfeso (um lugar para a adoração de 

Artemis e Isis)  ensinou que Eva não foi enganada, mas foi 

iluminada pela serpente.                                                                                                   

Esses ensinamentos falsos estavam sendo trazidos para a 

igreja e precisavam ser parados e corrigidos. 6 Paulo deu 

essa correção nos versos 13 e 14: "Porque Adão foi 

formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado; foi 

a mulher que foi enganada e se tornou pecadora". Paulo 

também fala sobre as origens de Eva em Efésios 5. 23 

quando ele diz: "o marido é a cabeça ["Kephale" (fonte)] da 

esposa   (Ver " Kephale" abaixo)

(2) Huperoche  (grego)            

Superioridade na hierarquia, 

autoridade. 1

1 Timóteo 2: 1-2 "Exorto, em primeiro lugar, 

que as petições, as orações, a 

intercessão e a ação de 

graças sejam feitas por todos, 

pelos reis e por todos aqueles 

em autoridade. (huperoche) 

(3) Exousia  (grego)                  

Autoridade, jurisdição, poder ou 

direito.                                      É 

"... transmite uma sensação de 

habilidade e capacidade".  1                     

(Continua na próxima página)                                          

Exousia (continuação)                               

2 Coríntios 10: 8                       

1 Coríntios 9: 4                           

1 Coríntios 11: 10

"Porque mesmo que eu tenha 

um pouco de autoridade 

(exousia) que o Senhor nos 

deu para te construir em vez 

de te derrubar…"  NVI                      

"¿Não temos direito  (exousia) 

a comer e beber?"  NVI

"Por esta razão, e por causa dos 

anjos, a mulher deve ter um sinal 

de autoridade  (exousia) na 

cabeça"  NVI                                   

"Por esta razão, a mulher deve ter 

poder  (exousia) em sua cabeça 

por causa dos anjos" . KJV                                                         

"... deve a mulher, por causa dos 

anjos, trazer véu na cabeça, como 

sinal de (exousia) autoridade ". 

Ferreira de Almeida                                      

A versão King James incorretamente 

"...    acrescenta uma nota 

explicativa: "Isto é, uma capa, como 

um sinal de que ela está sob o 

poder de seu marido".  1                                            

As traduções das Cartas Vivas, 

Phillips e Boas Novas para a Bíblia 

do Homem Moderno diz que a capa 

é um sinal da autoridade do marido 

sobre a esposa.  5                                                           

O texto bíblico grego original 

nunca diz isso.

"Por esta razão, a mulher deve ter autoridade [liberdade] 

(exousia) para ter em sua cabeça por  causa dos anjos".   

1                                                                                              

"…traduzido literalmente diz que uma mulher deve ter poder 

sobre sua própria cabeça".  8                                         Não há 

a menor justificativa do ponto de vista lingüístico para 

introduzir a exousia  como um "sinal de autoridade"."  1                                                                                      

"O significado mais direto da expressão [verso 10]  sozinho, 

a mulher deveria ter autoridade sobre sua própria cabeça, 

isto é, autoridade para tomar decisões sobre sua cabeça 

(neste contexto, provavelmente sobre o tema do véu)."  9                                                                                                            

"A autoridade [exousia] geralmente tem um sentido ativo 

que indica o própio poder de alguém..."  10                                                                                  

"Acreditamos que Paulo estava dizendo que as mulheres 

que estavam orando e profetizando na igreja em Corinto... 

devem ter algum símbolo em suas cabeças...  para 

demonstrar que tinham a autoridade de Deus para falar".  5

(4) Epitage  (grego)                  

Autoridade, mandamento. 1

Tito 2: 15 "Estas, então, são as coisas 

que você deve ensinar. 

Incentivar e repreender com 

toda a autoridade (epitage)…

Diakonos  (grego)               

Diácono ou ministro                  

Diakonos                                                       

"... aparece vinte vezes nas 

cartas de Paulo, em dezesseis 

desses casos "ministro" é 

traduzido em três" diáconos ". 

Só no caso de Febe é traduzido 

como "está servindo". A 

palavra deve ser "ministra" aqui 

também. Não sabemos de que 

maneira Phoebe ministrou, seja 

no ensino, supervisão ou outros 

ministérios práticos; Mas ela 

era definitivamente uma 

ministra, não uma criada. A 

palavra grega geralmente 

traduzida como "servo" é a 

palavra doulos , que se refere 

aos escravos. Neste caso, 

definitivamente não é 

necessário usá-lo". 11

Romanos 16: 1                    

Colossenses 1: 23                    

1 Tessalonicenses 3: 2                

Colossenses 1: 7                       

Efésios 6: 21 

"… da esperança do evangelho que 

ouvistes, e que foi pregado… do 

qual eu, Paulo, me tornei 

ministro (diakonos) ".   NKJV                             

"E enviamos a Timóteo, nosso irmão 

e ministro  de Deus (diakonos)  e 

colaborador nosso no evangelho de 

Cristo..." NVI                 "Segundo 

fostes instruídos por Epafras, nosso 

amado conservo, que é um fiel 

ministro (diakonos)  de Cristo em 

nosso nome..." NVI                                     

"Tiquico, o irmão amado, e fiel 

ministro (diakonos)  do Senhor, dará 

a conhecer todas as coisas... NKJV

"Recomendo-vos a nossa irmã 

Phoebe, que está servindo 

(diakonos)  à igreja de Cenchrea". 

NVI  / Ferreira de Almeida                                                    

A Bíblia de Cartas Vivas traduz 

diakonos "uma querida mulher 

cristã". Boas notícias para o homem 

moderno dizem: "que serve a igreja 

em Cenchrea".  5

"Recomendo-vos a nossa irmã Phoebe, uma ministra 

(diakonos)  da igreja em  Cenchrea".                                        

"…a palavra "diácono" em referência a Phoebe, é traduzida 

de outra maneira ("servo") en KJV", diaconisa "em outros ... 

No entanto, Paulo descreve-a com a mesma palavra que ele 

usa para descrever a si mesmo, Apolo, Tíquico, Epafras, 

Timóteo...".   7                                                                                 

A nova versão King James traduz "diakonos" como 

"ministro" quando se refere aos homens e "serva" quando 

se refere a uma mulher: Phoebe.                                             

"Não existe essa palavra grega como diaconisa".  5  

Gunaikas  (grego)                

mulheres

1 Timóteo 3: 11                                    

(Atacando as qualificações 

para diáconos)

"Da mesma sorte, suas esposas  / 

mulheres  (gunaikas) devem ser… " 

KJV                                                        

"Da mesma maneira, suas 

esposas  (gunaikas) devem ser…" , 

NIV                                                                  

"…a frase" suas esposas "não 

aparece no grego".                                                              

"... quanto a mulheres, é 

necessário que sejam elas 

respeitáveis. nao maldizentes..." 

Ferreira de Almeida

"Do mesmo modo, as mulheres  (gunaikas)  diáconos 

devem ser…"                                                                                             

"Em 1611, o rei James da Inglaterra nomeou uma comissão 

de eruditos para traduzir a bíblia. Os sacerdotes anglicanos 

no comitê, para evitar que as mulheres servissem como 

diáconos, traduziram as mulheres  no versículo 11 como 

"esposas"..."                                                      Embora as 

escrituras reconhecessem que as mulheres seriam diáconos, 

os sacerdotes anglicanos de 1611 não poderiam. De acordo 

com suas "Notas de Tradução", que foram abertas em 1961, 

depois de 350 anos sob o selo real, um sacerdote justifica 

essa alteração intencional das Escrituras e escreve: "Se 

deixarmos as mulheres serem diáconos, a próxima coisa 

que se saberá é que elas vão querer ser sacerdotes."



Prostatis  (grego)                  

Campeão, protetor, líder ou 

presidente 21                     "Justin 

Marty usou o termo para 

indicar a pessoa que preside a 

Comunhão. O equivalente 

verbal ocorre em Romanos 12: 

8; 1 Tesalonicenses 5: 12; 1 

Timoteo 3: 4-5, 12; 5:17; Tito 3: 

8, 14, em todos os quais 

descreve a ação de governar".  

21

Romanos 16: 2 (Phoebe) "…para que a possa 

recebê-la no Senhor como convém 

aos santos, e ajudá-la em tudo o 

que ela precisa de você, porque 

ela tem sido um benfeitora 

(prostatis)  de muitos e também de 

mí misma".  NRSV                                              

"...ela tem sido de grande ajuda 

(prostatis)  para muitas 

pessoas..." . NIV                                                       

"...ela tem sido una ajudante 

(prostatis)  de muitos..."  NKJV      

"Ela tem sido de grande auxilio 

para muita gente, inclusive para 

mim."  NVI (português)                   

"...tem sido protetora de muitos e 

de mim inclusive"  Ferreira de 

Almeida

"…ela tem sido uma líder [ou campeã ou defensora] 

(prostatis) de muitos e de mim também".                              

"Algunos eruditos sugeriram que a última frase de Romanos 

16: 2 deveria ser traduzida "Ela foi ordenada, inclusive por 

mim, como oficial entre muitos".  21                                                                                                

"Dos escritos gregos clássicos aos escritos patrísticos, é 

usado em sua forma masculina como um chefe, ou líder de 

um partido, aquele que está na frente e protege, campeão, 

defensor, governante, líder, torcedor ... O léxico grego de 

Thayers dá o primário significado para esta palavra como 

"uma mulher encarregada em cima dos outros"."  11

Hamebâsarot  (hebreu)                                

"As mulheres que trazem as 

novidades"  17                                            

O "ot"  que termina en hebreu é 

um indicador feminino e 

significa "mulheres".  17

Salmo 68: 11 "O Senhor deu a palavra; 

grande foi a companhia 

daqueles  que a proclamaram 

(Hamebâsarot). " N RV            

"…grande foi a companhia 

daqueles  que publicam a 

palavra do Senhor 

(hamebâsarot) ". KJV

Quando o Antigo Testamento foi 

traduzido pela primeira vez para o 

inglês, as mulheres não ensinavam 

nem pregavam. Este texto hebraico 

faz com que eles façam isso. 

Tradutores ingleses ignoraram o 

indicador feminino hebraico que 

significa "mulheres"  e o substituíram 

por "aqueles" .                                                 

A versão no português não apresenta 

problema já que traduz normalmente 

o feminino. 

"… grande foi a companhia daquelas mulheres  que 

publicam a palavra do Senhor (hamebâsarot)".  5                  

A palavra hebraica para "publicar" é bâsar. Usado nesta 

passagem, que significa "anunciar (conteúdo de notícias): - 

mensageiro, pregar, publicar, mostrar ...

  A tradução correta desta passagem do Antigo Testamento 

sugere que algumas mulheres legitimamente proclamaram 

a Palavra de Deus publicamente.

1 Coríntios 11: 3                         

"Obviamente, Cristo é o 

Senhor de todos e, portanto, 

o Senhor da igreja. Mas o 

Novo Testamento nunca 

define o relacionamento de 

Cristo com a igreja como sua 

cabeça em termos de 

senhorio, autoridade ou 

governo. Como cabeça da 

igreja, Cristo é sempre o 

servo que dá à igreja tudo o 

que precisa para se tornar 

sua noiva radiante. Assim é o 

marido para sua esposa 

(Efésios 5: 25-30), dentro de 

um relacionamento de  

submissão mútua (v.21)"  4

"… a cabeça (kephale) de 

todo homem é Cristo, e a 

cabeça  (kephale) da mulher é 

o homem, e a cabeça 

(kephale) de Cristo é Deus". 

(NVI)                                                   

"… A cabeça (kephale) de 

cada homem é Cristo; a 

cabeça (kephale) da mulher é 

seu marido, e a cabeça 

(kephale) de Cristo é Deus." 

(RSV)                                              

"... uma esposa é responsável 

por (kephale) seu marido, seu 

marido é responsável por 

(kephale) Cristo, e Cristo é 

responsável por (kephale) 

Deus".  (Cartas Vivas)                   

"... Cristo é supremo sobre 

(kephale) todo homem, o 

marido é supremo (kephale) 

sua esposa, e Deus é supremo 

(kephale) Cristo".                                   

(Boa notícia para o homem 

moderno)                                 

Em hebraico a palavra "cabeça" es 

ro´sh.      Em hebraico, a cabeça 

(ro'sh) significa "chefe, líder e 

hierarquia superior".  14                                                    

"Quando o Antigo Testamento foi 

traduzido do hebraico para o grego (a 

Septuaginta, traduzida entre 250 e 

150 aC), ro´sh raramente foi 

traduzido para a palavra grega para 

"cabeça, Kephale. Das 180 vezes que 

o ro'sh foi traduzido para o grego, 

apenas 17 vezes foi traduzido para 

kephale. E em apenas 8 dessas 17 

ocasiões, os tradutores optaram 

claramente por usar kephale para 

ro'sh quando tinha um significado de 

"grau mais alto". 14  (ver Além dos 

papéis sexuais, por Gilbert Bilezikian)                                                                   

Paulo constantemente rejeitou os 

ensinamentos pagãos e gnósticos 

trazidos à igreja. Alguns deles 

ensinaram que Eva existia antes de 

Adão. 6

origens. Mais do que um 

"governante" sobre a esposa, o 

marido é a "fonte" ou o "princípio" 

da mulher (feita do lado de Adão), 

assim como Deus é a "origem" de 

Cristo. (1 Corintios 11:3)  15                                          

"Existem centenas de referências 

no novo testamento a figuras de 

autoridades religiosas, 

governamentais, cívicas, familiares 

e militares. Nenhum deles foi 

designado como "cabeça"  

[kephale]".   4                                                          

No Novo Testamento, aos homens 

nunca "é concedido autoridade 

unilateral sobre as mulheres nem 

foram autorizados a agir como seus 

líderes". ...  A palavra "cabeça" 

usada figurativamente na língua 

inglesa refere-se ao chefe, pessoa 

com autoridade,

"… A cabeça (Kephale) de cada homem é o Cristo; e a 

cabeça (Kephale) de toda mulher é o homem; e a cabeça 

(Kephale) de Cristo é Deus."   5                                                                 

A liderança é sempre definida no Novo Testamento como 

liderança compartilhada ... O chamado é submissão mútua 

(Efésios 5: 21) ... Os esposos e as esposas estão unidos em 

relacionamentos de complementaridade não-hierárquica".   

4                                                                               O pai grego, 

São João Crisostomo, disse: "Se você acredita que" cabeça 

"significa" chefe "ou líder," você torce a divindade!"    15                                                                                       

O antigo autor Atanasio disse de "cabeça" (kephale): 

"porque a cabeça (que é a fonte) de todas as coisas é o Filho, 

mas Deus é a cabeça (que é a fonte) de Cristo"       23                                                                                                                                   

Arcebispo de Alexandria, Cyril disse que Adão "... tornou-se 

o primeiro chefe, que é a fonte ...

Cristo foi nomeado o segundo Adão, ele foi colocado como 

chefe, que é a fonte, daqueles que através dele formaram 

um novo para ele ...

...ser Cristo o cabeça 

(kephale) de todo homem, e 

o homem, o cabeça (kephale) 

da mulher, e Deus, o cabeça 

(kephale) de Cristo  (Ferreira 

de Almeida)

Ao usar "cabeça" (kephale)" em 1 

Coríntios 11: 3 e Efesios 5: 23            

"... Paulo não está estabelecendo 

uma cadeia de comando, ele está 

estabelecendo

 líder.  Nunca tem esse significado 

no grego do Novo Testamento... 

Não há texto nas Escrituras que 

requer as esposas para obedecer a 

seus maridos... Nenhuma 

concessão é feita no Novo 

Testamento ou licença concedida a 

um crente para exercer autoridade 

sobre outro crente adulto...

Portanto, ele mesmo, nossa fonte, que é a cabeça, apareceu 

como um ser humano ... Porque a cabeça significa fonte, Ele 

estabelece a verdade para aqueles que estão vacilando em 

suas mentes que o homem é a cabeça da mulher, porque ela 

foi tirada dele. ... "   23                                                                                   

Colossenses 1: 15 (NRSV)     

"Cristo é a fonte da coesão 

da igreja, pois nEle "todas as 

coisas são mantidas juntas" 

(v.17), e Ele é a fonte da vida 

da igreja, já que "é o 

princípio",  (v.18)…                                      

No texto em relação a 

liderança de Cristo, não há 

nenhuma referência a 

hierarquia, autoridade ou 

regência (v. 18-20)." 22

"Ele é a imagem do Deus 

invisível, o primogênito de 

toda a criação; pois nele todas 

as coisas no céu e na terra 

foram criadas, coisas visíveis e 

invisíveis, sejam tronos ou 

domínios, ou governantes ou 

poderes; todas as coisas foram 

criadas através dele e para ele. 

Ele mesmo é antes de todas as 

coisas, e nele todas as coisas 

são mantidas juntas. Ele é a 

cabeça (kephale) do corpo, a 

igreja; Ele é o começo, o 

primogênito dos mortos, para 

que ele venha a ocupar o 

primeiro lugar em tudo.

"A menção de Cristo como o primeiro 

lugar (prōteuōn) [v. 18] em todas as 

coisas…     declara a primazia de 

Cristo como o originador da igreja 

(Ele é "a cabeça do corpo"), o criador 

de todas as coisas (Ele é "o começo") 

, e o iniciador da ressurreição 

universal ("o primogênito dos 

mortos"). As três funções descrevem-

no como a fonte de novas 

realidades" 22

Colossenses 2: 19 "…a cabeça  (kephale) ,               

da qual todo o corpo, suprido 

e bem vinculado por suas 

juntas e ligamentos, cresce o 

crescimento que procede de 

Deus".

"O corpo extrai da cabeça as 

vitalidades que possibilitam a coesão 

e o crescimento. Mais uma vez, o 

endereço é descrito em termos que 

evocam solicitações

servidão e provisão sustentada de 

recursos de vida"  22

Kephale  (grego)                         

No inglês moderno, "cabeça" 

significa líder ou autoridade. No 

grego antigo (Kephale ) 

raramente significava isso. "A 

evidência lingüística aponta 

fortemente, se não 

esmagadoramente, para a 

leitura comum [em inglês] da 

cabeça como "chefe", 

governante, "autoridade 

sobre"... A gama de significados 

que Kephale tinha no grego 

comum era "origem" ou "fonte" 

ou "ponto de partida"..."   12                                    

O significado grego normal de 

kephale  era "fonte, fonte de 

vida, fonte de origem, 

originador exaltado e 

completo".   13                                          

(Continua na próxima página)                                     

Kephale  (continuação)



Hupotasso (grego)                         

Submeter ou estar sujeito                            

"… hupotasso … tem vários 

significados diferentes ... Além 

do sentido de satisfazer os 

desejos do outro, o verbo às 

vezes tem o conceito de 

comportamento responsável 

em relação aos outros. [1 

Corintios 14: 32; 1 Corintios 14: 

35] ... Da mesma forma, os 

cristãos foram instruídos a 

cumprir (hupotasso) com 

instituições do Estado 

(Romanos 13: 1; 1 Pedro 2: 13).  

Nunca, por um momento, eles 

deram obediência escrava ou 

compromisso quando eles 

foram obrigados a adorar o 

imperador

Efésios 5: 22                              

…Outro significado é o de ser 

levado a uma esfera de 

influência [Romanos 8: 20] … 

um para se identificar com 

um conceito, pessoa ou coisa 

em vez de obedecer [2 

Coríntios 9:13]… Hupotasso 

em um sentido positivo, 

também pode significar 

adicionar ou unir uma pessoa 

ou coisa com outra [1 

Coríntios 15] ... Os filhos e 

escravos devem obedecer 

(hupakouo), enquanto as 

esposas são solicitadas a 

estarem "sujeitas" 

(hupotasso) e mostrar 

respeito por seus maridos 

(Efésios 5:33)."  24

"… a palavra grega para 

submissão, hupotasso, é escrita 

na voz grega do meio, o que 

significa que é algo que um 

indivíduo impõe a si mesmo.                                  

Significa escolher ceder a 

outro, em vez de exigir seu 

próprio caminho. Submissão 

continua sendo o direito de 

livre arbítrio daquele que 

escolhe ceder. Não pode ser 

exigido de outro indivíduo ou 

imposto a uma pessoa por 

outra.  25

"… quando a bíblia fala sobre 

submissão, ou dirige alguém para 

apresentá-la, é antes uma expansão 

dos detalhes do princípio da servidão 

(Mateus 7:12; 22:39; Gálatas 5:13)                                

… As palavras "submiso" e 

"subordinado" não são sinônimos. 

Submiso significa voluntariamente 

ceder a outro ... "subordinado" indica 

uma posição sob a autoridade de um 

superior... Jesus é o melhor exemplo 

de alguém que foi submisso, embora 

não seja subordinado (João 10: 17-

18; Lucas 2:51; Filipenses 2: 6-7). O 

conceito bíblico de submissão é, em 

última instância, ligado ao exemplo 

de Jesus e seu caráter divino (1 Pedro 

2:20-21; 3: 1,7; 5:5). Nós devemos 

nos submeter "da mesma maneira" 

que Jesus fez". 21

"As mulheres sejam submissas a 

seus própios maridos, como ao 

Senhor".                                                       

Esta tradução para Efésios 5:22 é 

incorreta.  O texto original grego 

não diz "submissas". O verso 22 não 

tem um verbo "sujeição" e na 

realidade somente diz: "esposas a 

seus esposos".  Portanto, o verso 

22 depende do verbo "sujeição" que 

encuentra-se no verso anterior. 

Verso 21: "Sujeitando-vos uns aos 

outros no temor de Cristo" . 

Portanto, a submissão das esposas 

(v.22) existe dentro de um contexto 

que inclui a submissão dos esposos. 

Ambas funções dentro do contexto 

mais amplo da submissão mutua. (v. 

21). 14       Além disso, os escritos 

originais gregos não foram divididos 

por parágrafos e capítulos. 

"Presente (hupotasso) uns aos outros no temor de Cristo. 

Esposas a seus próprios maridos, como ao Senhor"  11    

(Efésios 5:21+22)                                                                                          

Em Efésios 5: 21-33, "… a autoridade não é o problema, mas 

sim, o amor abnegado e o respeito mútuo. Aqui, maridos e 

esposas são instruídos a deixar que seu relacionamento 

imite o relacionamento de Cristo e da igreja no sentido de 

que a igreja se submete ao amor de Cristo que dá vida e 

sacrifícios para a igreja."  26                                                       

"Quão desesperadamente precisamos ver que a submissão 

mútua no casamento e na família não é a subtração da 

submissão conjugal, mas a adição da submissão do marido. 

Só isso é a perfeita equação bíblica. Ao tomar decisões 

dentro do casamento, o "único" que toma as decisões deve 

ser o "dois que torna-se um".  27                                                                            

"Aqueles que insistem no mandato bíblico de que as esposas 

devem estar sujeitas a seus maridos se sairiam muito bem 

As divisões que vemos hoje 

aconteceram durante a tradução. O 

resultado trágico de colocar os 

versículos 21 e 22 em parágrafos 

separados e depois inserir 

erroneamente "submissão" no v.22, 

é a falsa noção não-bíblica da 

submissão unilateral das mulheres.

em considerar as instruções que os maridos devem estar 

sujeitos às suas esposas (1 Coríntios 7: 3-4; Gálatas 5: 13; 

Efésios 5: 21; Filipenses 2:3; 1 Pedro 3.7). Enquanto todos 

os cristãos são chamados a estarem sujeitos uns aos outros, 

Paulo deixou bem claro que era errado render a menor 

submissão a um indivíduo cujo comportamento ou 

comunicação estavam no erro. (Gálatas 2:5-6)"  24

Oiko déspota  em (grego)  A 

forma verbal de despotis 

("presente, ativo, infinitivo"), 

significa: "governar uma casa".   

20                                                                                      

Despotis (grego)                   

"Autoridade, mestre, dono".  20                                                    

Despotis " ... traduz como 

"mestre" de escravos                                              

em Tito 2:9; 1 Timoteo 6: 1 y 1 

Pedro 2:18.  Traduz "senhor" 

em Lucas 2: 29; Atos 4: 24 e 

Apocalipse 6: 10"  20

1 timóteo 5. 14 Outros lugares nas Escrituras, quando 

se referem a homens, despotis 

traduz como "cabeça" e é usado 

como "cabeça da casa", embora 

"kephale" (a palavra grega real para 

"cabeça") não está escrita no texto    

(Ver Mateus 10:24-25, 24:42-44 y 

Lucas 13: 25)                                                 

Aqui "pode-se ver que os autores das 

escrituras afirmam claramente o 

despotis por conceitos muito 

diferentes de kephale". 20

"Portanto, quero que as viúvas 

mais jóvens se casem,  tenham 

filhos, fiquem em casa  (oiko 

despotin )  e não dêem ao 

adversário ocasião favorável de 

reprovação".  (NASB)                                                                

"…administrar suas casas (oiko 

despotin )  ...".  NVI                                                   

"É interessante que a NASB traduza 

o contexto masculino da palavra 

como "chefe da casa" mas o 

contexto feminino como "donas de 

casa / governanta" 20       "...sejam 

boas donas de casa..."  Ferreira de 

Almeida 

"Portanto, quero que as viúvas mais novas se casem, 

tenham filhos, sejam donas de casa [ou "governem a 

casa"]  (oiko despotin ) , e não dê ao inimigo qualquer 

oportunidade de reprovação.                                                              

"… 1 Timóteo 5:14 é a única instrução de Paulo na qual ele 

usa uma linguagem tão forte, despotis , para alguém que 

domina ou domina a casa, e diz claramente que ela é uma 

mulher!"   20                                                                                     

Esta passagem não pode ser usada para apoiar o governo 

da esposa somente em casa, mas pode ser usada para 

desafiar o conceito de liderança único do marido e a 

governança doméstica.

Para informações sobre a interpretação das Escrituras em relação a homens e mulheres, consulte os livros listados abaixo.

(Compilado por: Sandra Dufield) Pr. Eduardo Marambio Albornoz (Portugues)

- Beyond Sex Roles: What the Bible Says About a Woman’s Place in Church and Family, By: Gilbert Bilezikian (Baker Books)

- Listening to the Spirit in the Text, By: Gordon D. Fee (Wm. B. Eerdmans Publishing)

- Women, Authority & The Bible, Edited by Alvera Mickelsen

- Speaking of Women: Interpreting Paul, By: Andrew Perriman

- Equal to Serve: Women and Men Working Together Revealing the Gospel, By: Gretchen Gaebelein Hull (Baker Books)

- Paul, Women and Wives: Marriage and Women’s Ministry I the Letters of Paul, By: Craig S. Keener

- Call Me Blessed: The Emerging Christian Woman, By: Faith Martin (Spring Valley Press)

- 10 Lies the Church Tells Women: How the Bible has been misused to keep women in spiritual bondage, By: Lee Grady

- Men Are From Israel, Women Are from Moab: Insights About the Sexes from the Book of Ruth, By Dr. Norm Wakefield and Jody Brolsma (Inter Varsity Press)

- Equal to the Task: Men & Women in Partnership, By: Ruth Haley Barton

- I Suffer Not a Woman: Rethinking 1Timothy 2:11-15 in Light of Ancient Evidence, Richard Clark Kroeger & Catherine Clark Kroege

- Male and Female in Christ: Discover What the Bible Really Says about Women – and about Men, By: Carrie A. Miles & Laurence R. Iannaccone

- Women, Abuse and the Bible: How Scripture Can Be Used to Hurt or Heal, Edited by Catherine Clark Kroeger & James R. Beck (Baker Books)

Princípios da interpretação bíblica

1 - Sempre interprete um verso de acordo com seu contexto (os versos ou capítulos que o cercam). Isto é, o significado da parte deve ser consistente com o todo.

2 - Interpretar uma passagem à luz de seu provável significado para as pessoas para as quais foi originalmente escrita

3 - Ao considerar uma passagem, considere os costumes e eventos que ocorrem quando ela foi escrita.

4 - Interprete uma passagem à luz de todas as outras escrituras.

5 - Não use uma passagem escura para refutar uma com um significado claro e óbvio.

6 - Interprete uma passagem de acordo com o melhor uso do idioma original.

7 - Interpretar o ensino social de acordo com o ensino doutrinário.

8 - Se houver um princípio enunciado na passagem, não interprete ou aplique a passagem de uma maneira que negue ou inverta o princípio.

9 - Interprete o desconhecido de acordo com o conhecido.

10 - Não interprete uma passagem de tal maneira que ela negue o que sabemos ser verdade de Deus em outras Escrituras.
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