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Arqueólogos descobrem pistas sobre 
mulheres no início do cristianismo 

 

 
 

Em 2014, uma equipe arqueológica da Universidade Andrews começou a escavar 

o cemitério de uma basílica do século IV e seus arredores, em um assentamento 

conhecido como San Miceli. O objetivo era investigar a ascensão do cristianismo no 

final da antiguidade. O local, localizado em Salemi, no oeste da Sicília, Itália, 

preserva os restos de uma das mais antigas igrejas cristãs conhecidas. E foi 

descoberto pelo arqueólogo Antonio Salinas em 1893. Nos últimos cinco anos, a 

equipe da universidade desenterrou três diferentes períodos de ocupação do prédio 

da igreja (que vão do século IV ao VI); um batistério, um cemitério adjacente 

(necrópole) e uma aldeia rústica próxima. Ao revisar os relatórios de escavações 

anteriores, eles notaram algo particularmente interessante sobre a tumba 54. 

Este túmulo está localizado em frente ao altar, ao lado do túmulo de um sacerdote, 

dentro da Basílica de San Miceli. Isso era incomum, pois as tumbas em frente ao 

altar eram reservadas para líderes religiosos. Dentro desta tumba, os arqueólogos 

encontraram o túmulo de uma mulher. O mosaico que cobria a tumba havia sido 

destruído, tornando impossível saber sua identidade, mas seus ossos e símbolos 

religiosos estavam intactos. A retirada de sua identidade não foi motivada por 

saques, já que nesse caso os artefatos religiosos teriam sido roubados. A 
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localização de seu túmulo e os artefatos religiosos mostraram que ela havia sido 

uma próspera líder de igreja. 

Desde que começaram a trabalhar na escavação, os arqueólogos da Universidade 

Andrews descobriram os túmulos de muitas outras mulheres perto da basílica. Isso 

é compreensível, porque o cristianismo cresceu mais rápido entre as mulheres na 

época greco-romana, então havia mais mulheres do que homens na Igreja Primitiva. 

Além disso, esperava-se que mulheres prósperas ajudassem os menos 

privilegiados. Esta patronagem feminina foi homenageada ao enterrar essas 

patronas. O sistema de patrocínio continuou quando se converteram ao 

Cristianismo. A igreja primitiva geralmente se reunia em casas e, como o lar era 

tipicamente administrado por esposas, isso significava que essas reuniões eram 

realizadas em um domínio social feminino. Elas sustentaram a igreja 

financeiramente, abriram suas casas para serem usadas como locais de reunião 

para a comunidade cristã e, após sua morte, doaram suas propriedades para seu 

uso contínuo. No século IV, quando Constantino legalizou o Cristianismo, muitas 

dessas casas foram reabertas, reconstruídas e ampliadas para servir como 

basílicas. A evidência sugere que foi isso que aconteceu em San Miceli. Além disso, 

há um número incomum de santas na Sicília, indicando quão importantes eran as 

mulheres para a igreja cristã na Sicília. 

As descobertas em San Miceli levaram arqueólogos da Universidade Andrews a 

investigar o a participação de mulheres em regiões próximas para ajudar a 

interpretar as informações que foram descobertas nas escavações. Até o momento, 

muitos artefatos religiosos foram compilados, bem como referências literárias que 

lançam luz sobre o assunto. 

Kale, a presbítera 
 

Na vila romana de Centuripae, localizada no leste da Sicília, os arqueólogos 

encontraram o túmulo de uma mulher chamada Kale, que viveu no século IV ou V. 

O epitáfio em seu túmulo, traduzido do grego, diz: “Aqui jaz a presbítera (a anciã) 

Kale que viveu cinquenta anos sem culpa (em grego amemptos). Sua vida acabou 

em 14 de setembro”. Atualmente este túmulo faz parte de uma exposição no Museu 

Arqueológico Antonio Salinas, em Palermo, Sicília. Seu título, “presbytera” significa 

presbítero ou ministro, indicando que ela era uma líder da igreja. A palavra grega 

amemptos, que significa “impecável” ou “sem culpa”, era freqüentemente usada em 

conexão com os líderes eclesiásticos da literatura siciliana. 
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Leta, a presbítera 
 

No sul da Itália, na região da Calábria, na antiga cidade cristã de Brutium (agora 

chamada Tropea), os arqueólogos encontraram uma tumba em homenagem à 

memória de uma mulher chamada Leta, que viveu no século 4 ou 5. A inscrição em 

latim de seu epitáfio diz: “Sagrada na feliz memória: Presbítera Leta, que viveu 

quarenta anos, oito meses e nove dias. Seu marido levantou esta sepultura. Ela 

partiu em paz na véspera de 15 de Maio”. O escritor e especialista em Novo 

Testamento Ute E. Eisen observa que as referências à organização da igreja em 

Tropea são “especialmente raras” e que apenas três indivíduos que eram líderes da 

igreja foram encontrados, Leta sendo um deles. 

Bitalia e Cerula 

No norte de Nápoles, Itália, a Catacumba de San Genaro começou como um 

cemitério pagão no século 2, mas os cristãos começaram a usá-lo durante o século 

3. Durante um período de 300 anos, conforme a igreja crescia, muitos crentes e 

bispos foram sepultados. Como outras catacumbas cristãs antigas, San Gennaro foi 

decorada com afrescos e mosaicos, alguns dos quais ainda permanecem visíveis 

em suas paredes e tetos. Em 2009, pesquisadores encontraram pinturas retratando 

Bitalia e Cerula. 

Cada uma dessas mulheres é representada com os braços abertos e levantados 

em posição de oração, uma representação muito comum na antiga iconografia 

cristã. Eles também têm o símbolo Chi-Ro (as duas primeiras letras gregas do nome 

Christos ou Cristo) em suas cabeças. O afresco de Cerula está em melhores 

condições e também inclui as letras gregas Alpha e Omega (o início e o fim). Outra 

pintura em San Gennaro, um bispo martirizado, é mostrada na mesma catacumba 



4 
 

e também tem os mesmos símbolos em sua cabeça. Estas são as únicas duas 

vezes que este símbolo é usado nesta catacumba. 

O que torna essas pinturas de mulheres especialmente perceptíveis é que em cada 

uma delas há livros abertos nas laterais de suas cabeças. Os nomes dos 

Evangelhos, Marcos, João, Lucas e Mateus, estão escritos nas páginas dos livros. 

 

Também é importante o fato de que línguas de fogo são pintadas ao redor dos 

evangelhos. As Constituições Apostólicas, um manual eclesiástico do século IV, 

descreve o procedimento para ordenar bispos. Diz que os evangelhos abertos 

devem ser colocados na cabeça do candidato. Outras referências literárias do 

mesmo período também mencionam esse processo, indicando que era uma prática 

comum. Além disso, Paládio, o primeiro bispo cristão da Irlanda, escreveu em 430 

DC. que as línguas de fogo eram um símbolo da descida do Espírito Santo sobre o 

candidato a bispo, como aconteceu com os apóstolos no Pentecostes. Dessa forma, 

os evangelhos acima da cabeça de uma pessoa são um sinal da ordenação de um 

bispo pela igreja, e as línguas de fogo simbolizam a ordenação pelo Espírito Santo. 

 

 

A Bispa Q 

Ao norte de Roma, na cidade de Umbria, pesquisadores encontraram e catalogaram 

uma tumba de mármore do século V ou VI. O epitáfio está danificado, tornando a 

primeira linha ilegível. No entanto, a inscrição em latim na segunda linha diz: "Aqui 

jaz a venerável mulher Bispo Q ... sepultada em paz ...". Embora possa ser 

interpretada como a esposa de um bispo, em nenhum lugar há referência a um 

marido, e a expressão usada em latim “fem episcopa” significa “bispa”. 
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Professoras religiosas 
 

No século 5, o padre Pedro Illyria construiu a Basílica de Santa Sabina em Roma 

em uma casa-igreja doméstica. Acima da porta de entrada principal, há um mosaico 

representando duas mulheres, uma delas identificada com um gesto familiar aos 

mestres religiosos da época e com um grande livro aberto (provavelmente a Bíblia). 

Essa iconografia costumava ser usada para identificar bispos. Além disso, a outra 

mulher tinha um manto sobre o braço esquerdo, que só era usado pelos sacerdotes 

/ padres quando serviam a Eucaristia. 

Menções literárias 

Além dos artefatos arqueológicos mencionados acima, existem algumas 

confirmações literárias de mulheres participando de papéis de liderança no início do 

Cristianismo. 

Em 494 DC, uma carta do Papa Gelásio I afirma: “A todos os bispos estabelecidos 

na Lucânia (hoje Basilicata), Bruttium (hoje Calábria) e Sicília: Ouvimos até a 

exaustão que os assuntos divinos chegaram a um ponto tão baixo na qual as 

mulheres são incentivadas a oficiar nos altares sagrados e a participar em todos os 

assuntos imputados aos cargos do sexo masculino, aos quais não pertencem”. 

No século X, o Bispo Atto de Vercelli (885-961 DC), refletindo sobre a história antiga 

da igreja, mencionou que as mulheres exerceram várias funções de liderança 

eclesiástica nos séculos anteriores: “Na igreja primitiva ... muito foi a colheita e 

poucos obreiros, para ajudar os homens, até mesmo mulheres religiosas foram 

ordenadas como cuidadoras na santa igreja ... Não sobre os homens, mas também 

as mulheres presidiam as igrejas devido à sua grande utilidade ... as mulheres 

anciãs assumiam a responsabilidade de pregar, liderar e ensinar, também as 
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mulheres diáconos assumiram a posição do evangelho e de batizar, costume que 

não se realiza mais”. 

Fatos e artefatos 

Informações sobre este tópico foram encontradas em vários países ao redor do 

Mediterrâneo, incluindo Itália, Turquia, Israel, França, Croácia, Grécia, Egito, Argélia 

e outros. Além do que foi compartilhado aqui, existem muitas outras referências 

arqueológicas e textuais à liderança das mulheres no cristianismo primitivo que 

podem ser discutidas e certamente mais serão descobertas. 

As pessoas podem debater exatamente o que essas mulheres fizeram, mas fatos e 

artefatos históricos certamente testificam que as mulheres assumiram posições de 

liderança em praticamente todos os níveis da igreja durante os primeiros séculos do 

cristianismo. E, embora o que aconteceu no passado não determine 

necessariamente o que deve acontecer hoje, essas informações podem ajudá-lo a 

dar sua opinião de uma forma mais informada e com conhecimento. O motivo de 

por que as mulheres desapareceram de cargos de liderança nos séculos posteriores 

também é uma questão que vale a pena estudar no futuro. 
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