


O Papel da mulher na 

Igreja

Definições e perspectivas



12 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 

para profetas, outros para evangelistas e outros 

para pastores e mestres, 

13 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 

desempenho do seu serviço, para a edificação do 

corpo de Cristo, 

14 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita 

varonilidade, à medida da estatura da plenitude 

de Cristo, 

15 para que não mais sejamos como meninos, 

agitados de um lado para outro e levados ao 

redor por todo vento de doutrina, pela artimanha 

dos homens, pela astúcia com que induzem ao 

erro

Efésios 4:11-14

santos

serviço



 O Presbitério tem o dever de pastorear todo o 

rebanho, com vistas ao “aperfeiçoamento dos santos”, 

para o serviço ao Senhor.

Entendemos que ...

 “Teologia fraca produz mulheres fracas” John Piper

Servi uns aos outros, cada um conforme o dom 

que recebeu, como bons despenseiros da 

multiforme graça de Deus. (1 Pedro 4.10)



Objetivos

Definir com clareza o papel da mulher no 

contexto da IBRVN

Aumentar a comunhão entre Presbitério,  

mulheres e a própria IBRVN

Garantir um equilíbrio de ensino entre os 

diversos membros da IBRVN

Permitir o correto desenvolvimento dos dons 

dentro do contexto da IBRVN



Pontos

1. Visão histórico- cultural

2. Princípios Norteadores

3. Bases bíblicas (textos)

4. Complementarismo x Igualitarismo

5. Decisões da IBRVN

6. Perspectivas de atuação na Igreja

7. Conclusão



O Papel da mulher na Igreja

Visão Histórica



Visão histórica

O cenário é de um movimento mundial pelos direitos 
iguais no mundo para as mulheres frente aos homens, 
que começou mais fortemente na década de 60.

A esse movimento chamou-se “FEMINISMO”, que visa dar 
direitos iguais na politica, no trabalho, no casamento, na 
sociedade. Esses direitos são na sua maioria legítimos, 
mas com alguns perigos também.

 É um movimento libertário contra a chamada opressão 
do homem, que se traduz na dominação do homem 
sobre a mulher.

Cenário mundial



Visão histórica

 Esse movimento social tem um efeito significativo sobre o 
pensamento das igrejas, que tendem a concordar, sem 
olhar a base bíblica para isso.

No meio da igreja surgiu o movimento pela igualdade de 
direitos entre homens e mulheres

 Essas igualdade de direitos se refletiu na igualdade de 
funções, não somente diante de Deus, mas diante da 
igreja.

Cenário mundial



Visão histórica 

 Algumas igrejas (especialmente reformadas e históricas) tem 

percebido que o papel da mulher na igreja moderna não 

condiz adequadamente com os limites impostos pela Palavra 

de Deus. Essa é uma discussão na igreja em geral por causa do 

surgimento de pastoras, bispas, apóstolas, pregadoras e toda 

uma gama de funções em que há ensino e liderança.

Quase todas as igrejas, por causa da pressão cultural, têm 

dificuldades de traçar onde fica a linha demarcatória em 

relação a esse assunto.

cenário mundial



“Se eu tivesse que apontar um pecado que hoje 
devasta a humanidade, não seria o tão falado 
movimento feminista, mas a falta de liderança 
espiritual dos homens, no lar e na igreja. Satanás 
conseguiu uma impressionante vitória tática, ao 
disseminar a noção de que a chamada a liderança 
masculina nasce do orgulho e da decadência, 
quando de fato o orgulho é precisamente o que 
impede a liderança espiritual”

John Piper

do Livro “Homem e 

Mulher”, Ed FIEL

Principal efeito na igreja



O Papel da mulher na Igreja

Princípios Norteadores



Princípios Norteadores

Doutrina da Autoridade

Doutrina do chamado

Soberania das Esferas

A oficialidade das Atribuições na 

Igreja



Esferas, autoridade e Chamado

O exercício da autoridade permeia todos os

relacionamentos humanos, que acontecem dentro de

esferas e de acordo com seus chamados.

A doutrina da autoridade afirma que só há um que tem

autoridade no universo, o seu Criador e Sustentador, Deus.

Já os seres humanos são todos de mesmo valor.

Princípios Norteadores



Esferas, autoridade e Chamado

Toda autoridade é delegada por Deus e dependem das

esferas. O mesmo homem que é a autoridade suprema em

uma família pode não ter autoridade alguma em seu

trabalho ou na igreja. A doutrina do chamado e a soberania

das esferas sempre estão presentes e são bastante diretas

em suas aplicações.

Princípios Norteadores



Esferas, autoridade e Chamado

Por causa da doutrina do chamado, Deus exerce a sua

autoridade usando meios secundários e um desses meios é o

exercício de autoridade por parte de líderes, pais, chefes,

prefeitos, juízes, policiais, professores, mães, presidentes, reis,

presbíteros, etc. Cada um restrito à sua esfera de atuação. O

exercício de autoridade fora de sua esfera é ofensivo a Deus

porque é uma violação da autoridade delegada por Ele.

Princípios Norteadores



Soberania das esferas e cadeia de autoridade

Cada esfera (ou setor) da vida possui responsabilidades,

competências e autoridade distintas, e que não há

subordinação entre elas. Está envolvida aí a ideia de uma

ordem da criação que engloba absolutamente tudo e que é

governada por Deus.

Princípios Norteadores

São exemplos: família, escola, igreja, estado, encontros

informais de amigos, etc...



Soberania das esferas e cadeia de autoridade

Todos estamos sob autoridade, e portanto todos estão

em submissão a alguma autoridade. O Próprio filho de

Deus está em relação de autoridade com o Pai.

Princípios Norteadores

O plano de Deus no casamento é que, ao tornarem-se um só, o

cabeça se torne o representante do casal perante Deus.



O Papel da mulher na Igreja

Base Bíblica



Principais Textos da Palavra

Gn 1:26-28; 2:18

 1º Coríntios 11:2-16

 1º Coríntios 14:33-38

 1º Timóteo 2:11-16

 Tito 2: 3-5



Base Bíblica – Gn 1:26-28; 2:18

 AMBOS SÃO CRIADOS A IMAGEM DE DEUS

 26 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança; [...] 27  Criou Deus, pois, o homem à 

sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 

 PORÉM COM FUNÇÕES DISTINTAS

 Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-

lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.” (Gênesis 2:18 RA)



Base Bíblica - 1 Coríntios 11:2-16

 CADEIA DE AUTORIDADE

 “3  Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo 

homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de 

Cristo. 4  Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça 

coberta, desonra a sua própria cabeça. 5  Toda mulher, porém, 

que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria 

cabeça, porque é como se a tivesse rapada. 6  Portanto, se a 

mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é 
vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. 7  

Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser 

ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem.



Base Bíblica - 1 Coríntios 11:2-16

 A ORDEM DA CRIAÇÃO DEFINE A CADEIA DE AUTORIDADE

 8  Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher, do 

homem. 9  Porque também o homem não foi criado por causa da 

mulher, e sim a mulher, por causa do homem. 10  Portanto, deve a 
mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de 

autoridade. 



Base Bíblica - 1 Coríntios 14:33-38

 DURANTE O QUESTIONAMENTO DOS PROFETAS

 “33  porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as 

igrejas dos santos, 34 conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, 

porque não lhes é permitido falar; mas estejam submissas como também a 

lei o determina. 35  Se, porém, querem aprender alguma coisa, 

interroguem, em casa, a seu próprio marido; porque para a mulher é 

vergonhoso falar na igreja. 36 Porventura, a palavra de Deus se originou no 

meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? 37  Se alguém se 

considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o 

que vos escrevo. 38  E, se alguém o ignorar, será ignorado.” (1 Coríntios 

14:33-38 RA)



Base Bíblica - 1 Timóteo 2:11-15

 A RAZAO É A ORDEM DA CRIAÇÃO (NÃO É CULTURAL)

 CONTEXTO É DE ORDEM NO CULTO

 “11  A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. 12  E não 
permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem; esteja, 
porém, em silêncio. 13  Porque, primeiro, foi formado Adão, depois, Eva. 14  
E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em 
transgressão. 15  Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, 
se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso.” (1 
Timóteo 2:11-15 RA)

Exerce autoridade quem ensina, e ensina quem tem autoridade.



Base Bíblica - Tito 2:3-5 

 ENSINO PARA OUTRAS MULHERES

 “3  Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam 

sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a 

muito vinho; sejam mestras do bem, 4  a fim de instruírem as 

jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, 5  a 

serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas 

ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.” (Tito 

2:3-5 RA)



Base Biblica - conclusão

 Diante de Deus todos possuem o mesmo valor porém o 

plano original de Deus já incluía as diferença entre os 

sexos, tanto de função quanto de autoridade (Gênesis 

1:26-28; 2:18)

 Claramente a mulher foi criada por causa do homem, o 

homem é o líder do lar (Efésios 5:22-31), e é o cabeça da 

mulher.

 Em atividades de ensino na igreja a mulher deve 

demonstrar a mesma submissão, não ensinando, nem 

exercendo autoridade sobre homens



O Papel da mulher na Igreja

Complementarismo

Versus

Igualitarismo



Visão complementarista

“Nós cremos que quando se trata de sexualidade, a 

maior demonstração da Glória de Deus, e a maior 

alegria dos relacionamentos humanos, e os maiores 

frutos no ministério, surgem quando as profundas 

diferenças entre homem e mulher são aceitas e 

celebradas como complemento umas das outras. Elas 

completam e embelezam umas as outras”

John Piper



Visão complementarista

 “Um homem é um homem na plenitude de sua 

humanidade. Uma mulher é uma mulher na plenitude 

de sua humanidade. Deus fez uma coisa grandiosa ao 

nos fazer seres masculinos e femininos conforme a Sua 

imagem. Não deprecie isso”

 Igualitarismo ensina que os direitos e deveres são 

absolutamente iguais perante Deus e a sociedade, e 

que não há diferenças de funções.

 Portanto, não é sobre competência, mas funções

John Piper



Visão complementarista

 Busca evitar dois erros: machismo e o feminismo

 Reconhecem e lamentam o histórico de abusos 

pessoais e sistemáticos contra as mulheres

 Lamentam os impulsos feministas e igualitários que 

minimizam as diferenças entre homens e mulheres 

dadas por Deus e desmantelam a ordem que Deus 

projetou para o florescimento de nossas vidas em 

conjunto

 Ao anular diferenças de gênero, o tiro sai pela culatra e 

tem produzido homens com duvidas na sua função no 

reino de Deus e na sua masculinidade

John Piper



Visão complementarista

 um complementarista conclui que liderança bíblica é o 

chamado divino do marido para tomar a 

responsabilidade primária de liderança baseada na 

servidão conforme foi a de Cristo, uma liderança que 

provê a proteção e a provisão no lar. 

 E submissão bíblica é o chamado divino da mulher 

para honrar e confirmar a liderança do seu marido e 

apoiá-lo de acordo com os seus dons. 

 "Alguém que o auxilie e lhe corresponda", como diz em 

Gênesis 2:18.
John Piper



O Papel da mulher na Igreja

Decisões da IBRVN
(por meio do Conselho da Igreja)



Visão complementarista na IBRVN

 A IBRVN se propõe a ser uma igreja bíblica e, como tal, adota uma 

visão complementarista no que se refere ao papel do homem e da 

mulher. Em virtude disso, e considerando as esferas de atuação e 

autoridade que Deus determinou na sua Criação, em nossa igreja 

não existe ensino doutrinário feminino oficial (1 Tm 2:11-12).

 O ensino na igreja cabe a oficiais designados pela própria igreja e, 

portanto, autorizados a ensinar em nome dela nos espaços 

oficialmente destinados a esta atividade. Todos estes oficiais, por 

força do texto de 1 Timóteo 2, devem ser homens e aptos para 

ensinar naquela esfera específica para a qual foram designados.

Retirado do Guia ENS 001 – sobre EBD



Decisões da IBRVN

 Decidiu-se em meados de Fevereiro de 2010 distinguir 

reuniões da igreja oficialmente instituídas , de reuniões 

menos formais, tais como pequenos grupos, encontros 

para orar.

 Em grupos informais a mulher poderia falar, questionar, 

orar, desde que esses grupos estivem sob a supervisão 

de um líder ou alguém indicado para tal com 

condições de manter a autoridade em questões da 

Palavra.

 Por decisão do Conselho, a EBD das crianças “maiores” 

passou a ser cuidada por homens em meados de 2009



Embora, para os que estão em Cristo, quanto à 

situação diante de Deus, não haja nenhuma 

diferença entre quaisquer tipos de pessoas, 

sejam elas diferenças de raça, posição ou sexo 

(Gl 3.28), há claramente diferenças de função 
entre homens e mulheres, tanto no lar (Ef 5.22-33; 

Cl 3.18,19; I Pe 3.1.7), como na igreja (I Co 11.2-

16; 14.33-35; I Tm 2.9-14). 

Em carta da Liderança ao conselho em 20/02/2011 
Decisões da IBRVN



 A Bíblia ensina, claramente, que, no lar, o marido deva 

dar as diretrizes para a família e a esposa deva ajudá-lo e 

segui-lo, em submissão, e, na igreja, as mulheres não 

devam exercer funções que impliquem em liderança ou 

ensino. 

 Sendo assim, fica claro que não somos igualitaristas, que 

são aqueles que crêem que não haja diferenças de 

função entre homens e mulheres. Podemos, desse modo, 

afirmar que nossa postura é a mesma da tradição 

reformada, que é conhecida como complementarista.

Em carta da Liderança ao conselho em 20/02/2011 

Decisões da IBRVN



 Em abril de 2012 é aprovado no conselho o

Guia DIB 002

Contínua busca por encontrar o ponto de

equilíbrio

Decisões da IBRVN



Documentos Gerados



O Papel da mulher na Igreja

Esferas de Atuação

na Igreja



Esferas de Atuação da Mulher

“Para os homens e mulheres que possuem um zelo 

para ministrar — para salvar almas e curar vidas 

destruídas, e resistir ao mal e suprir às necessidades 

— existem campos de oportunidade que são 

simplesmente infinitos. Deus deseja que toda a 

igreja participe do ministério, o homem e a mulher. 

Ninguém deve simplesmente ficar em casa 

assistindo novela e jogos de bola, enquanto o 

mundo é consumido por chamas”.



Esferas de Atuação da Mulher

 Ser auxiliadora e companheira para o 

homem (Gn 2:18; 1 Co 11:9)

Mãe de todos os seres humanos (Gn 3:20; 1 

Tm 2:15; 1 Co 11:12).

 Esfera Pública (juíza, presidente, 

governador, etc..)

 Família (autoridade sobre os filhos e 

submissão ao marido)

 Igreja



Esferas de Atuação na Igreja

Ensinar na 

EBD

Decidir sobre 

um novo 

Pastor

O que 

fazer? cantar

Ajudar os 

necessidtados

orar

Estudar a 

Palavra

Pregar o 

Evangelho



Esferas de Atuação na Igreja

Ensino 

Autoritativo

Oficialmente 

Instituído?

Autoridade 

Sobre 

Homens?

Atividade 

proposta

Atividade 

que pode 

ser realizada



Esferas de Atuação na IBRVN

a) Presbitério, Liderança, Pastorado – somente homens, os mais qualificados

moral, intelectual, espiritual e teologicamente.

b) Assembleia de Membros (Conselho no nosso caso) – somente homens,

adultos e membros da igreja. Direção por parte do Presbitério.

c) Culto Público – direção do Presbitério. Mulheres podem cantar

congregacionalmente, tocar, servir e até mesmo ler um texto a pedido do dirigente.

Somente homens (preferencialmente qualificados) devem orar e somente homens

(necessariamente qualificados – aptos a ensinar) podem pregar. A oração realizada

no culto deveria ser sempre uma oração congregacional, corporativa, pronunciada

em terceira pessoa. Ou seja, o irmão que ora conduz toda a congregação em oração.

Por isso esse tipo de oração deveria estar restrito a um homem, preferencialmente

presbítero ou líder.



Esferas de Atuação na IBRVN

d) Salas de Aula – sempre com mestre formalmente nomeado. Este sempre é um

homem apto a ensinar. Qualquer pessoa pode fazer perguntas de acordo com a

conveniência do mestre. O mestre tem total autoridade e pode, inclusive, recusar-se a

responder uma pergunta caso esta seja inconveniente ou fora de contexto. A

autoridade é dele.

e) Reunião de Oração - As mulheres podem fazer pedidos e orações particulares.

Não há oração congregacional como no culto. A direção, como em qualquer reunião da

igreja, sempre é de um homem. O bate-papo é informal e não há autoridade

constituída. Elas podem fazer comentários e estarão sujeitas a serem contrariadas pelos

mestres presentes da mesma forma que é feito com os homens.

f) Encontros informais – A igreja não tem autoridade sobre essas conversas, exceto

quando há pecado (p.ex.: propagação de doutrina falsa, partidarismo, maledicência).

Quando algo assim ocorrer o Presbitério deve intervir como em qualquer pecado

público e flagrante.



Esferas de Atuação na IBRVN

g) Grupos de mulheres – Se forem exclusivamente para comunhão ou oração,

podem ser organizados livremente. A coordenadora nomeada é somente coordenadora

para que a reunião seja bem sucedida não tendo autoridade eclesiástica. No caso do

Presbitério autorizar uma reunião nos moldes de Tito 2 (veja o item 9.7) cabe a ele

nomear a pessoa adequada e supervisionar o ensino para que respeite os temas citados

por Paulo em Tt 2:3-5.

h) Escola Dominical Infantil – envolve ensino e, portanto, somente homens aptos a 
ensinar devem assumir



Áreas de Atuação da Mulher na IBRVN

• Biblioteca – organização, manutenção
• Compra de livros
• Secretaria (cargo de diretoria)
• Informativo de Missões
• Apoio à liderança de jovens, adolescentes
• Organização do Junta-panelas
• Apoio ao CTB

• Clube do Livro para mães
• Organização de eventos
• Organização do prédio
• Oração em reuniões de oração
• Leitura no culto

Atualmente já fazem:



Áreas de Atuação da Mulher

Área da música: 
Composição 

Treinamento 

Coro 

Instrumentista 

Área evangelística: 
Estudos bíblicos em casa 

Elaboração de material 

evangelístico

Equipes de visitação

Aconselhamento em reuniões
Apoio a reuniões evangelísticas

Área Social

Alfabetização 

Vida profissional 
Habilidades 

domésticas

Alimentos, roupas

Área de apoio:
Encontros diversos

Junta-panelas
CTBs

Conferencias

Missões

Visitação

Atividades diaconais



Áreas de Atuação da Mulher

Assistência pastoral: 
Visitação 

Recém-chegado (boas-vindas e 

assistência)

Hospitalidade Oração: 
Grupos de oração 

Orar por membros

Verificar e divulgar necessidadesMissões: 
Informativos

Contato com missionários

Apoio a missionários

Levantamento de coletas

Murais



Áreas de Atuação da Mulher

Área apoio aos que estão em 
prisão: 

Prisões femininas

Famílias de prisioneiros 

Reabilitação para a 

sociedade 

Área da Juventude: 

Apoio a grupos

Casas abertas para recreação 

Passeios e viagens 

Aconselhamento 

adolescentes/jovens 

Assistência acadêmica

Acampamentos



Áreas de Atuação da Mulher

Áudio-visual: 
Composição 

Projeto 

Produção 

Distribuição 

Jornalismo-publicações: 
Seleção de artigos
Livros (compra)

Livros (escrita)

Comunicação na Igreja 

Tradução de artigos

Apoio a sites da igreja

Fotos de eventos

Criação de Informativos de linha 

reformada

Biblioteca da Igreja
Ensino: 

Aconselhamento particular

Ensino de Tito 2 para mulheres
Clube do livro

Ensinos de linha reformada para mulheres



Áreas de Atuação da Mulher

Pessoas com mobilidade reduzida: 
Deficientes auditivos e visual

Acessibilidade

Livros especiais Doentes ou saúde
Enfermagem
Auxilio e assistência médica 

Saúde da comunidade

Indicações (médicos, laboratórios, 

especialistas)
Recuperação: 

Recuperação de alcoólatras 
Recuperação de usuários de drogas 

Problemas com prostituição 

Crianças e mulheres vítimas de abuso 

Órfãos

Necessidades físicas e financeiras



O Papel da mulher na Igreja

Conclusão



Conclusão - complicadores

 Interpretação cultural da Bíblia (nova 

hermenêutica)

 Deus do VT e Deus do NT

 Ausência de centralidade e solenidade do culto

 Perda do vínculo entre autoridade e ensino

Muitos mestres



Conclusão

O assunto papel da mulher na igreja hoje é um assunto 

controverso, pois vivemos numa época em que o feminismo é 

uma realidade na cultura. 

 Historicamente as mulheres cuidaram das pessoas na igreja. 

Sempre foram muito fortes em ministérios de misericórdia e 

assistência. 

 A ênfase em cuidado com os necessitados, suporte às viúvas, 

oração sustentadora, ensino de como ser uma mulher cristã, 

ser uma boa esposa e mãe, praticar a hospitalidade, etc. é 

óbvia no Novo Testamento. (1 Tm 5:9,10)



Conclusão

 Ensino oficialmente instituído e liderança são vedadas as 

mulheres

 Deve haver liberdade de agir dentro da soberania das 

esferas, em cada área

 Não deve haver receio, mas segurança de estarmos dentro 

da vontade de Deus

O objetivo de todos os cristãos é ser servos uns dos outros, 

porém, cada um dentro do seu chamado, dentro da sua 

esfera de atuação, e sem quebrar a cadeia de autoridade 

estabelecida por Deus



Conclusão

“Tanto o homem como a mulher foram criados à 

semelhança de Deus e são iguais em valor e 

dignidade, mas os seus deveres e funções são 

diferentes no lar e na igreja.”

“Quando respondemos humildemente a 

liderança masculina, tanto no lar como na 

igreja, nós demostramos na prática como a 

subordinação de Cristo reflete a autoridade de 

Deus Pai”



Conclusão

“Glorificamos a Deus e desfrutamos das Suas 

bênçãos quando aceitamos com prazer 

abraçar os seus desígnios, funções e lei, para 

as nossas vidas”.

“Somos chamadas, como mulheres, para afirmar e 

encorajar homens para que eles possam expressar 

a masculinidade piedosa, para honrar e apoiar a 

liderança masculina, em casa e na igreja, tal como 

ordenado por Deus”



• Encontros mensais regulares

• Sob a direção do Presbitério

• Programa de Formação de Discípulos

Futuro?



O Papel da mulher na Igreja
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