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Mulheres líderes na Igreja de Filipos 
Por Margaret Mowczko 

  

 

Nas discussões atuais sobre o papel das mulheres na igreja, grande parte da 

atenção foi direcionada para Febe, Junia e Priscila. Essas três mulheres são 

mencionadas no Novo Testamento estando envolvidas em um ministério cristão 

significativo. Grande parte da discussão em torno dessas mulheres concentra-se na 

identificação de seus ministérios específicos e na avaliação do precedente que 

estabelecem para as mulheres na igreja hoje. 

Evódia e Síntique são duas mulheres menos conhecidas que eram ministras 

na igreja primitiva. O apóstolo Paulo nomeia essas duas mulheres em sua epístola 

aos Filipenses e, em apenas alguns poucos versículos, ele nos dá um vislumbre do 

valor e da importância de seus ministérios. 

“Imploro a Evódia e também a Síntique para ficar de acordo no Senhor. E a 

você, meu fiel companheiro, peço-lhe que ajude essas mulheres que lutaram ao 

meu lado na obra do evangelho, junto com Clemente e meus outros colaboradores, 

cujos nomes estão no livro da vida” (Filipenses 4: 2-3 NIV). “...pois juntas se 

esforçaram comigo no evangelho...” (JFAA) 

Ao descrever o ministério de Evódia e Síntique, Paulo usa alguns dos 

mesmos termos que aplicou a Timóteo e Epafrodito. Ele escreve que Evódia e 

Síntique “lutaram” com ele “na obra do evangelho”. No início da mesma carta, Paulo 

também descreveu Timóteo como alguém que havia servido com ele “na obra do 

evangelho” (Filipenses 2:22). Paulo passa a referir-se a Evódia e Síntique como 

seus “cooperadores” - sunergos. Anteriormente, Paulo também havia se referido a 

Epafrodito como seu “cooperador” - sunergos (Filipenses 2:25). Dessa forma, de 

acordo com Paulo, os ministérios dessas mulheres podem ser comparados aos de 

Timóteo e Epafrodito. 

Não era incomum que mulheres ocupassem cargos de liderança em Filipos. 

Esta foi a principal cidade da Macedônia (Atos 16:12) e está bem documentado o 

fato que as mulheres macedônias gozavam de maior liberdade e poder do que 

muitas outras mulheres daquela época. O primeiro cristão de macedônia convertido 

foi uma mulher em Filipos, uma senhora próspera chamada Lídia. Lídia 

provavelmente hospedou e liderou uma igreja em sua casa em Filipos, dada a forte 

história de liderança feminina nesta região (ver Atos 16: 13-15, 40). O bispo João 

Crisóstomo (c. 349-407) acreditava que Evódia e Síntique haviam sido líderes da 

igreja de Filipos na época em que Paulo escreveu sua epístola. Além disso, 

Crisóstomo os comparou a Febe, que era ministra. Em sua décima terceira homilia 

sobre Filipenses, ele escreveu: “Essas mulheres [Evódia e Síntique] me parecem 

ser as líderes da igreja que existia ali, e [Paulo] as elogiou diante de alguns homens 
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notáveis a quem ele chama de seus colaboradores; [Paulo] as elogiou da mesma 

forma que um colaborador, soldado, irmão e companheiro, assim como o faz na 

Epístola aos Romanos, quando diz 'Eu recomendo Febe, nossa irmã, que é ministra 

“diakonos” na igreja em Cencreia' (Romanos 16: 1)”. 

Além disso, em Filipenses 4: 2, Paulo exorta a Evódia e Síntique a 

literalmente “ter o mesmo pensamento” (possivelmente uma questão doutrinária). O 

fato de Paulo se dirigir a Evódia e Síntique pessoal e individualmente em sua carta 

reforça a ideia de que essas mulheres tinham uma influência considerável na igreja 

de Filipos e provavelmente eram líderes. Crisóstomo não viu nenhum sinal de luta 

no pedido de Paulo a Evódia e Síntique; Ele viu apenas elogios e escreveu: “Você 

pode ver que grande testemunho [Paulo] oferece da virtude delas?” 

No Novo Testamento, há muitos exemplos de mulheres que estiveram 

envolvidas em ministério evangélico significativo, algumas como líderes 

eclesiásticas. Embora essas mulheres, como Evódia e Síntique, sejam 

mencionadas brevemente, elas sim estabelecem precedentes bíblicos para as 

mulheres no ministério de hoje. Se Paulo valorizava a liderança e o ministério de 

certas mulheres, devemos ter cuidado para não impedir que mulheres capazes, 

dotadas e piedosas sigam seus chamados para serem ministras e líderes na igreja 

hoje. 

 

Fonte: https://www.cbeinternational.org/blogs/women-leaders-philippian-church 
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