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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





São Pa u lo con tra as mu lhe res?
Afir ma ção e de clí nio da mu lher cris tã no sé cu lo I

Da ni el Mar gue rat

A re pu ta ção an ti fe mi nis ta de Pa u lo é pra ti ca men te 
de fi ni ti va: com o tem po ela ad qui riu, por as sim di zer, o
es ta tu to de um ar ti go de fé. É ver da de que não es ta mos
mais en vol vi dos no com ba te das fe mi nis tas do sé cu lo
pas sa do, para quem a in jun ção “que as mu lhe res se ca -
lem na as sem ble ia” (1 Cor 14, 34) fa zia de Pa u lo o ma i or
ini mi go da mu lher. Apren deu-se a dis tin guir en tre o tex to
e seu efe i to na his tó ria. A crí ti ca se faz hoje mais in ci si va e 
mais gra ve.1

Mais in ci si va: a luta se re ve za pela te o lo gia fe mi -
nis ta que não joga a Bí blia ao fogo, mas aus cul ta a po si -

ção pa u li na so bre a mu lher, ava lia-a te o lo gi ca men te e se
in ter ro ga so bre a res va la da que in ter ve io de Je sus a Pa u -
lo. Crí ti ca ain da mais gra ve se es ten deu ao pró prio tex to
bí bli co, de nun ci a do como fru to de uma es cri tu ra pa tri ar -
cal re di gi da por ho mens, num mun do de re pre sen ta ções
mas cu li no, que ve i cu la va lo res mas cu li nos e é cul pa do
do es que ci men to ti pi ca men te mas cu li no da mulher.

Ber na det te Bro o ten, Lu i se Schot troff e Eli sa beth
Schüss ler Fi o ren za fa zem par te das teó lo gas fe mi nis tas
que ob ser vam com ra zão como, em toda a Anti gui da de,
e tam bém na an ti gui da de bí bli ca, his tó ria e li te ra tu ra fo -

1 A ma té ria des te ca pí tu lo foi tra ba lha da no de cur so de um se mi ná rio na Uni ver si da de de Lo sa na, em que es tu dan tes de am bos os se xos ex ci ta ram e
en ri que ce ram mi nha re fle xão; eu o de di co à me mó ria de uma de las, Evely ne Kor ber Ro land, cuja pa i xão e cu ri o si da de se ex tin gui ram de ma si a do
cedo no ve rão de 2010.



ram pro du tos mas cu li nos, apa gan do sis te ma ti ca men te o
pa pel das mu lhe res ou re du zin do-o aos es te reó ti pos eter -
nos da mãe ou da fil le de joie [“Eu era a fi lha do ar, tu
eras a fi lha de ale gria”: po e ma de Ma ri on Co til lard – nota
do tra du tor].2 O que se tor nou a me ta de fe mi ni na da hu -
ma ni da de, numa his to ri o gra fia an ti ga de di ca da às con -
quis tas mi li ta res e às cons pi ra ções po lí ti cas, ou num
Novo Tes ta men to do mi na do pela pre sen ça tu te lar dos
ho mens e a re fe rên cia ao com por ta men to mas cu li no?
Ber na det te Bro o ten re cla ma pelo re tor no à his tó ria não
es cri ta des sas mu lhe res au sen tes do tex to, pro pri a men te
uma pré-his tó ria, dis far ça da atrás do tex to e ocul ta da por 
ele. Exu mar o que o Novo Tes ta men to não diz das mu -
lhe res e de seu pa pel de ci si vo no sur gi men to do pri me i ro
cris ti a nis mo, eis o de sa fio lan ça do com ra zão pe las te o lo -

gi as fe mi nis tas.

Pa u lo: um ho mem di vi di do

No que con cer ne a Paulo, este tra ba lho che ga a re -
sul ta dos dis cor dan tes. De um lado, vê-se nele um ho mem
que va lo ri za a mu lher cris tã eman ci pa da pela per cep ção
feminis ta de Je sus; sob os gol pes do con ser va do ris mo
pa u li no a fes ta de sen ca de a da pelos ges tos li ber ta do res do 
Na za re no te ria sido efê me ra. De ou tro lado, bran de-se o
lema pa u li no “Já não há ju deu nem gre go, já não há nem 
es cra vo nem ho mem li vre, nem mas cu li no nem fe mi ni -
no” (Gl 3, 28), para mos trar que, se To más de Aqui no es -
cre veu que a mu lher é ali quid de fi ci ens et oc ca si o na tum3

(“algo de fi ci en te e con tin gen te”) e por na tu re za sub me ti -
da ao ho mem, a res pon sa bi li da de des ta má qui na de
guer ra con tra a mu lher in cli na mais ao cha u vi nis mo ma -

chis ta e à le i tu ra de Aris tó te les do que ao pen sa men to do
ho mem de Tar so.4
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2 B. J. BROOTEN, Wo men Le a ders in the Anci ent Syna go gue. Inscrip ti o nal Evi den ce and Back ground Issu es, Chi co 1982; Früh chris tli che Fra u en und 
ihr ku lu rel ler Kon text, Ein wür fe 2, [Mu lhe res do cris ti a nis mo pri mi ti vo e seu con tex to cul tu ral, ob je ções 2] Mu ni que 1985, 62-93. L. SCHOTTROFF,
Fra u en in der Nach fol ge Jesu in ne u tes ta men tli cher Zeit“ [Mu lhe res no se gui men to de Je sus em tem po ne o tes ta men tá rio]. In: Tra di ti o nen der Be -
fe i ung, II, W. Schot troff e JWJ. Ste ge mann, eds., Mün chen-Gel nha u sen 1980, p. 91-133. E. SCHÜSSLER-FIORENZA, En mé mo i re d’el le. Essai de re -
cons truc ti on des ori gi nes chré ti en nes se lon la théo lo gie fé mi nis te (Co gi ta tio fi dei 136), Pa ris, Cerf, 1986. Útil re cen são da her me nêu ti ca fe mi nis ta
em E. PARMENTIER, L’ Écri tu re vive. Inter pré ta ti ons chré ti en nes de la Bil be (Le Mon de de la Bi ble 50), Ge ne bra, La bor et Fi des, 2004, p. 217-254.

3 TOMÁS DE AQUINO, Suma Te o ló gi ca, I, 92, l.
4 No qua dro da pri me i ra in ter pre ta ção en con tram-se tra ba lhos ci ta dos de L. Schopt troff e E. Schüss ler Fi o ren za. Na se gun da di re ção: E. KÄHLER, Die 

Frau in den pa u li nis chen Bri e fen [A mu lher nas car tas pa u li nas], Zu ri que 196; W. SCHRAGE. In: E.s. GERSTENBERGER, W. SCHRAGE, Frau und



Esses dis cur sos cru za dos são sig ni fi ca ti vos de uma
con tra di ção que afe ta em seu cer ne o dis cur so pa u li no.
Num polo bri lha a má xi ma de Gá la tas 3,28, que cons ta ta 
a abo li ção das cli va gens so ci a is que one ram a re la ção ho -
mem/mu lher. No ou tro polo se aglu ti nam o ta ce at mu li er
in eccle sia já ci ta do (“que a mu lher se cale na as sem ble ia”:
1 Cor 14, 34) e a or dem sig ni fi ca da à mu lher de se ve lar
para a pre ce, pois “o che fe de todo ho mem é o Cris to,
mas o che fe da mu lher é o ho mem” (1 Cor 11,2-16).
Quem é São Pa u lo: o lí der de uma uto pia li ber tá ria ou o
uten sí lio de um con ser va do ris mo ras te i ro? Não se po dem 
ace i tar os dois, ou di fe ren ci ar cro no lo gi ca men te en tre
dois pe río dos de sua vida, pois isso se ria pos tu lar uma re -
vi ra vol ta de Pa u lo so bra a ques tão das mu lhe res ou atri -
bu ir-lhe uma du pla mo ral. Atri bu ir Gá la tas 3,28 à sua fé e 

1 Co rín ti os 14 aos seus fan tas mas mi só gi nos não é mu i to
ca ri do so. Re me ter o após to lo a suas duas cul tu ras, a ju -
da i ca e a gre ga, di la ce ra a pes soa. Em suma, op tar re sul ta 
em se fa zer ou o anjo (fe chan do os olhos so bre o se gun do 
polo) ou a fera (apa gan do o pri me i ro). O di le ma é agu do.

Meu pon to de vis ta é que não se pode re ti rar de
Pa u lo a pa ter ni da de cons ci en te de ne nhum dos dois po -

los; seu pen sa men to está, pois, em for te ten são. O ho -
mem é di vi di do. Cre io que Pa u lo, po rém, com esta du pla 
po si ção vale mais do que sua re pu ta ção. Antes de mos -
trá-lo, e por que abor da mos uma pro ble má ti ca sa tu ra da
de pres sões ide o ló gi cas, me é con ve ni en te des ta car o
espaço de leitura de três obstáculos que o obstruem.

Des blo que ar o es pa ço de le i tu ra

Três mal-en ten di dos di fi cul tam a le i tu ra.
Pri me i ra di fi cul da de. Entre a nos sa pes qui sa so bre 

a con di ção da mu lher e os tex tos do Novo Tes ta men to
com dois mi lê ni os de ida de abre-se um es pa ço, e nes te
es pa ço se deve de sen vol ver uma ope ra ção de le i tu ra an -

tes do que fo men tar um ar ra zo a do dos tex tos. A le i tu ra
or ques tra um diá lo go e vive da di fe ren ça; o ar ra zo a do
mata a di fe ren ça por ane xa ção. Em lin gua gem cla ra: é
vão es pe rar ver em Je sus ou em Pa u lo os pro fe tas do fe -
mi nis mo, no sen ti do da igual da de so ci al e ju rí di ca dos se -
xos im plan ta da no de cur so do sé cu lo XX. Mes mo que im -
pul sões de ci si vas te nham sido da das nes se sen ti do no

7

Mann [Ho mem e mu lher] (Bi blis che Kon fron ta ti o nen), Stutt gart 1980; B. WITHERINGTON III, Wo men in the Ear li est Chur ches [Mu lhe res nas pri me -
i ras igre jas], SNTS.MS 59, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1988.



pri me i ro sé cu lo e cu i da do sa men te es que ci das em se gui -
da, ane xar Je sus a uma ca u sa igua li ta ris ta é de uma apo -
lo gé ti ca tão mi se rá vel como con fis car o Evan ge lho em
apo io de uma re clu são da mu lher no lar. O tex to se tor na
au xi li ar quan do se ins ta u ra, com a po si ção do le i tor, um
jogo de afas ta men to e de estimulação.

Se gunda di fi cul da de. Tan to nos Evan ge lhos como 
nos es cri tos de Pa u lo, a re la ção en tre o ho mem e a mu -
lher ja ma is é pos ta em dis cus são en quan to tal, o que in di -
ca que os tex tos não são tra ba lha dos pela cons ciên cia
agu da que é a nos sa so bre este pon to. A dis tri bu i ção so ci al 
dos pa péis e fun ções não é fun da men tal men te pos ta em
ca u sa, po rém sub ver ti da quan do ini be a li ber da de da
pes soa. A con di ção mas cu li na e a con di ção fe mi ni na são
to ca das de viés, pela via oblí qua de um pe di do de cura,

de um en con tro (de Je sus) ou de uma di fi cul da de da vida 
co mu ni tá ria (Pa u lo). Esta se pa ra ção en tre a exi gên cia do 
le i tor mo der no e a vi são re tó ri ca do tex to deve fa zer-nos
evi tar a ten dên cia de for çar o tex to, eri gin do a prin cí pio o
que se diz no qua dro de uma pro ble má ti ca li mi ta da, ou
con fe rin do-lhe, so bre a mu lher, um pro pó si to que ele in -
ves te no con tex to par ti cu lar de uma mu lher.

Ter ce i ra di fi cul da de. É pre ci so res guar dar-se dos
jul ga men tos ar bi trá ri os que atri bu i ri am ao ju da ís mo uma
po si ção uni for me men te re tró gra da so bre a mu lher e ao

he le nis mo um pro gres sis mo so ci al em re gra. É ver da de
que a so ci e da de gre co-ro ma na re co nhe cia à mu lher ca -
sa da o di re i to ao di vór cio que lhe era re cu sa do pela le gis -
la ção da Mish na, fun da da so bre De u te ro nô mio 24. Po -
rém, in ver sa men te, que rer to mar em con si de ra ção a
mu lher como in di ví duo nos có di gos de mo ral do més ti ca
do cris ti a nis mo pri mi ti vo (Ef 5,21-33; Col 3,18s.) con -
tras ta face aos mo ra lis tas es to i cos, que só di ri gem os mes -
mos có di gos ao in di ví duo dig no de re ce bê-los, isto é, à
pes soa mas cu li na, li vre e adul ta. A in jun ção fe i ta às mu -
lhe res de se rem sub mis sas aos seus ma ri dos como ao Se -
nhor (Ef 5,21), seja o que for que se pen se de seu con te ú -
do, a in jun ção como tal ele va a mu lher ao ní vel de su je i to 
da éti ca, e não mais de ob je to; e, nes te caso, é a in fluên -
cia ju da i ca que faz pres são sobre a ética do mundo

helenístico”! A ponderação é, pois, a de situar-se na
comparação e pintar em preto/branco não sinaliza muito
mais do que uma miopia histórica.

Em ter mos mais am plos, con cor dar-se-á que não
é sen sa to exi bir sen ten ças iso la das para dar-lhes for ça de
pro va. Um pen sa men to, so bre tu do se ele se pro nun cia
so bre a con di ção do ho mem e da mu lher, deve ser men -
su ra do se gun do sua ins cri ção na his tó ria so ci al da épo ca. 
Com efe i to, tem-se opos to a prá xis li ber ta do ra de Je sus
às sen ten ças do gran de Hil lel (“mu i tas mu lhe res, mu i ta
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bru xa ria”, ou “não fa les de ma is com as mu lhe res”);5 mas 
as pa la vras de Je sus pa re cem tí mi das em com pa ra ção
com o dis cur so de C. Mu so ni us Ru fus, um fi ló so fo es to i co 
con tem po râ neo dos evan ge lis tas, que de fen de a igual da -
de dos se xos, pre co ni za o di re i to da mu lher à edu ca ção e
acon se lha os ho mens a par ti lha rem as ta re fas do més ti -
cas.6 E, no en tan to, a in ter ven ção de Je sus será um fer -
men to de trans for ma ção das re la ções ho mem/mu lher nas 
co mu ni da des cris tãs, en quan to Mu so ni us, mes mo junto
de seus pares estoicos, continua sendo uma voz isolada.
O peso de uma palavra deve ser mensurado pela prática
que ela gera ou não gera.

Eu quis li be rar a le i tu ra de três di fi cul da des: a pro -
je ção no tex to de ca te go ri as sa í das do diá lo go atu al en tre
ho mens e mu lhe res (em bo ra, re pi to, os tex tos do Novo

Tes ta men to não se jam es tra nhos à nu an ce que ad qui re
hoje o diá lo go dos gê ne ros); o exa me ne ces sá rio da te -
má ti ca na qual se ins cre ve a re fle xão do Novo Tes ta men -
to, aten den do a que o es ta tu to res pec ti vo do ho mem e da 
mu lher e que a pri ma zia so ci al do ho mem não são pen sa -
dos como tais. E a im por tân cia, en fim, de não se mas si fi -
car as tra di ções re li gi o sas e cul tu ra is, ou de men su rar

uma pa la vra se gun do seu im pac to so ci al, sen do a práxis
considerada – bem entendido – como um índice de
eficácia, e não como um critério de verdade.

E ago ra Pa u lo. Co me ço por Gá la tas 3,28, ci ta do
em seu con tex to.

Não há mais: ho mem e mu lher

Antes que che gas se a fé, es tá va mos en car ce ra dos sob a
Lei, à es pe ra da fé que ha ve ria de re ve lar-se. De modo
que a Lei foi nos so pe da go go até Cris to, a fim de que
fôs se mos jus ti fi ca dos pela fé. Mas, che ga da a fé, já não
de pen de mos de pe da go gos. Pois to dos vós sois fi lhos de 
Deus pela fé em Cris to Je sus. Sim, to dos vós que fos tes
ba ti za dos em Cris to, vos re ves tis tes de Cris to. Já não há
ju deu nem gre go, nem es cra vo nem li vre, nem ho mem
nem mu lher, pois to dos vós sois um em Je sus Cris to (Gl
3,23-28).

De sem bar ca mos aqui em ple na po lê mi ca con tra
uma te o lo gia do re tor no à Lei pro mo vi da por cris tãos ju -
da i zan tes, ocor ri da após a par ti da do após to lo e que

9

5 Pir qé Aboth 2,7; 1,5. Hil lel o an ti go, um dos des ta ques da te o lo gia ra bí ni ca, vi veu nas úl ti mas dé ca das an tes da era cris tã.
6 Cf. W. KLASSEN, “Mu so ni us Ru fus, Je sus, and Paul: Three First-Cen tury Fe mi nists”, From Je sus to Paul. Stu di es in Ho nour of F.Wright Be a re [De

Je sus a Pa u lo. Estu dos em ho me na gem a F. Wright Be a re], Wa ter loo (Ca na da), 1984, p. 185-206.



exer ce for te pres são sobe as igre jas gá la tas (Gl 1,6-8; 3,1).
Pa u lo ar gu men ta a par tir de 3,19 so bre a fun ção da Lei:
ela é um pe da go go (ou um vi gia) que con duz ao Cris to (v.
24); é para mos trar aos Gá la tas que re tor nar ao re gi me da
Lei equi va le a re cu ar na his tó ria da sal va ção e res sus ci tar
uma eta pa já su pe ra da. A jus ti fi ca ção pela fé in tro du ziu ir -
re ver si vel men te os que cre em num novo es ta tu to pe ran te
Deus: o es ta tu to de fi lhos e de fi lhas de Deus (3,26).

Os ver sí cu los 27 e 28 vêm con cre ti zar este novo
es ta tu to: ace de-se a ele pelo ba tis mo, no qual o cren te re -
ves te uma nova iden ti da de como se ves te uma nova ves -
ti men ta. Como se de fi ne esta nova iden ti da de? Por uma
abo li ção das des qua li fi ca ções de or dem re li gi o sa (ju deu
ou gre go), de or dem so ci al (es cra vo ou li vre), de or dem
re li gi o sa, so ci al e na tu ral (ho mem ou mu lher). O pen sa -

men to é cla ro: na vi são da fé, a ori gem so ci al ou re li gi o sa
per de, no ba tis mo, toda a per ti nên cia em fa vor do “re -
ves tir-se de Cris to”. O es ta tu to an te ri or en con tra-se de fi -
ni ti va men te des va lo ri za do pela en tra da ba tis mal na co -
mu nhão com o Cris to; o ba tis mo é pas sa gem de uma
es tru tu ra hi e rár qui ca a um re gi me de igual da de. Um prin -
cí pio re gu la dor im por tan te é as si na la do à exis tên cia cris -
tã: que o cris tão não so nhe em con ser var ou atri bu ir-se

um po der que não seja aque le de fi lho ou fi lha de Deus:
mas, que ele con si de re como ul tra pas sa das as re la ções
de for ça co lo ca das pela so ci e da de ou pela re li gião en tre
ju deu e gre go, es cra vo e ci da dão, ho mem e mu lher. A
exis tên cia co mu ni tá ria se fun da men ta so bre uma re a li da -
de di ver sa da iden ti da de co man da da pe las es tru tu ras
exteriores de poder.

É pre ci so men su rar a imen sa no vi da de des ta afir -
ma ção, que abo le o pri vi le gio re li gi o so do ju deu, o pri vi -
lé gio po lí ti co do ci da dão e o pri vi lé gio re li gi o so e so ci al
do ma cho. Nada po de ria ates tar mais ra di cal men te o fim
da Lei.7 Pois, di an te da Lei, o ju deu ocu pa po si ção di ver -
sa do pro sé li to, o es cra vo po si ção di ver sa do pa trão e o
ho mem po si ção di ver sa da mu lher. O ra bi no Ye hu da (sé -
cu lo II) di zia: “Deve-se di zer cada dia três bên çãos: Ben -

di to aque le que não me fez goy (pa gão), nem mu lher,
nem ig no ran te (no Tal mu de da Ba bi lô nia: es cra vo); pois
os go yim “são como nada di an te de ti” (És 40,17), por -
que a mu lher não é obri ga da a ob ser var os man da men -
tos, por que os ig no ran tes não têm medo de pe car” (To -
seph ta Be ra kot 7,18). Ape sar do que tem de re pul si vo,
cons ta ta-se que esta pre ce visa me nos hu mi lhar a mu lher
do que exal tar a iden ti da de re li gi o sa do ma cho. A no vi -
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7 M. BOUTTIER, “Com ple xio Oppo si to rum: sur les for mu les de 1 Cor 12,13; Gl 3,26-28; Col 3,10-11”, New Tes ta ment Stu di es 23, 1976, p.1-19.



da de cris tã, to da via, não se dis tin guia ape nas do ju da ís -
mo. Foi en con tra da uma tri lo gia aná lo ga em Dió ge nes
La ér cio, um his to ri a dor gre go da fi lo so fia do sé cu lo III an -
tes de Cris to, que atri bui a Ta les esta sen ten ça: é pre ci so
di zer três bên çãos para agra de cer à For tu na, “pri me i ro,
que eu nas ci hu ma no e não ani mal; em se gui da, que eu
nas ci ho mem e não mu lher; e ter ce i ro, que eu nas ci gre go 
e não bár ba ro.”8 É plausível que tal sentença ainda
resuma a mentalidade popular do mundo grego bem
após Diógenes Laércio.

O exa me da fór mu la pa u li na, de seu vo ca bu lá rio,
adi ci o na do ao seu emer gir em 1 Cor 12,13 e Col 3,11
(mas des pro vi da da cláu su la ho mem-mu lher!), con du ziu
os exe ge tas a pen sa rem que o após to lo re to ma aqui um
lema cir cu lan te nas comuni da des. E. Ka se mann foi mais

lon ge, for mu lan do a hi pó te se de que se tra ta aí de um so -
bre lan ce en tu si as ta ao pen sa men to pa u li no.9 Pode ser.
Pa u lo não con cor da me nos com este lema que, a par tir do
ba tis mo, ar ru í na os pri vi lé gi os e os pa péis fi xa dos pela re li -
gião e pela so ci e da de. Con vi ria, para fazê-lo mais cor re ta -
men te, tra du zir: “nem ju deu nem gre go, nem es cravo nem 
ho mem li vre, nem mas cu li no e fe mi ni no”; o en fo que é

cu ri o so, mas o re lan ce fe i to a Gn 1,27 faz com pre en -
dê-lo: “Deus cri ou o ho mem à sua ima gem, à ima gem de
Deus ele os cri ou, mas cu li no e fe mi ni no ele os cri ou”.
Esta re fe rên cia à te o lo gia da cri a ção é im por tan te para o
pen sa men to de Pa u lo: ha ve re mos de re en con trá-la na
base de 1 Coríntios 11.

A que con se quên ci as éti cas, a que com por ta men -
tos, a que mo de lo de re la ção con duz esta re com po si ção
te o ló gi ca da re la ção ho mem/mu lher? Ain da não se sabe
isso a esta al tu ra, pois a pers pec ti va do dis cur so é so te ri o -
ló gi ca. A in ser ção do mes mo lema em 1 Co rín ti os 12 per -
mi te pen sar que a abo li ção das re la ções de for ça não im -
pli ca um ni ve la men to das di fe ren ças; o tema da uni da de é
ali de sen vol vi do pela me tá fo ra do cor po múl ti plo, po rém
uno (12,12-27). Assim, o que Pa u lo não diz em Gá la tas 3

a his tó ria se en car re ga, no en tan to, de no-lo fa zer sa ber.

As co mu ni da des de dis cí pu los igua is

As igre jas fun da das pelo após to lo fo ram co mu ni -
da des de dis cí pu los igua is. O exa me das sa u da ções con -
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sig na das por Pa u lo no fi nal de suas car tas faz cons ta tar
que as co mu ni da des pa u li nas en glo ba ram to dos os gru -
pos so ci a is do mun do ro ma no e, com ain da mais for ça,
que as mu lhe res ocu pa ram um lu gar im por tan te. Em Ro -
ma nos 16,3-16, Pa u lo cita pelo nome 26 pes so as, das
qua is 17 ho mens e 9 mu lhe res. Entre elas fi gu ra Ju nia (v.
7), cujo pre no me foi mas cu li ni za do ao sa bor da trans mis -
são dos tex tos, por que os co pis tas me di e va is não con ce -
bi am que Pa u lo atri bu ís se o tí tu lo de após to lo a uma mu -
lher! A ma i o ria das pes so as sa u da das é qua li fi ca da pelo
tra ba lho que elas as se gu ram na co mu ni da de, e não apa -
re ce ne nhu ma se gre ga ção en tre ho mens e mu lhe res. O
pa pel dos ca sa is Pris ca e Aqui las, Andro ni cus e Ju nia é
des cri to com idên ti ca ad mi ra ção (16,3-4.7); mu lhe res e
ho mens são cha ma dos “co la bo ra do res” de Pa u lo

(16,3.9); mu lhe res e ho mens “pe na ram” pelo Cris to
(16,6.1), um ter mo que Pa u lo apli ca a si pró prio (1 Ts
1,3); mu lhe res e ho mens são cha ma dos “bem-ama dos”
(16.5.8.9.12).

Tam bém fora de Ro ma nos 16 a par ti ci pa ção das
mu lhe res nas res pon sa bi li da des ecle si a is e mis si o ná ri as é
ma ni fes ta. Elas são con ta das no nú me ro dos pro fe tas (1
Cor 11,4). Febe é di a co ni sa no por to de Cen cre ia (Ro
16,1). Evó dia e Sín ti que, duas mu lhe res, lu ta ram com
Pa u lo pelo Evan ge lho em meio a ou tros co la bo ra do res

(Fl 4,2-3). A fun ção de sem pe nha da por Aqui las e Pris ca
em Co rin to foi im por tan te (At 18,3). Esta ima gem do cris -
ti a nis mo pa u li no, as se me lhan do ho mens e mu lhe res e
as so ci an do-os na ges tão das co mu ni da des, cor res pon de
em to dos os pon tos ao re tra to es bo ça do pelo li vro dos
Atos. O de sen vol vi men to da mis são pa u li na fez o cris ti a -
nis mo pas sar do meio ru ral sí rio-pa les ti nen se à po pu la -
ção ur ba na das gran des ci da des he le nis tas; e, num meio
ur ba no, o cris ti a nis mo exer ceu uma po de ro sa for ça de in -
te gra ção so ci al, que o tor nou bas tan te atra ti vo aos olhos
de uma so ci e da de gre co-ro ma na eri ça da por se ci o na -
men tos so ci a is, cul tu ra is e se xu a is. Sabe-se que na mes -
ma épo ca o su ces so fe mi ni no das re li giões de cul to ao
mis té rio, de ins pi ra ção ori en tal, era de vi do a um fa tor si -
mi lar à ofer ta cris tã, a sa ber, a par ti ci pa ção numa re li gião

de sal va ção re u nin do seus adep tos em co mu ni da des mis -
tas e igua li tá ri as. As per tur ba ções co mu ni tá ri as de Co rin -
to e as ten sões en tre ho mens e mu lhe res que ali se pro du -
zi ram são um in dí cio su ple men tar da im por tân cia da
par ti ci pa ção fe mi ni na no seio da cris tan da de pa u li na.
Pois, for ne cen do des ta for ma oca siões de mes cla pú bli ca
en tre os se xos, ra ras na so ci e da de gre co-ro ma na, as jo -
vens igre jas cons ta ta ri am bem cedo que a apren di za gem
da vida co mu ni tá ria tem seus ex ces sos e suas im per fe i -
ções. Retornaremos a este tema.
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A mu lher ju dia na Pa les ti na

A reunião de cris tãos em co mu ni da des de dis cí -
pu los igua is tem um pre ce den te his tó ri co que é bem ou -
tro que a prá ti ca de Je sus. A com po si ção das co mu ni da -
des pa u li nas cor res pon de à prá ti ca de aco lhi da do
Na za re no com, a mais, uma mes cla so ci al que o mo vi -
men to de Je sus não co nhe cia. Je sus re u nia ho mens e
mu lhe res sob o ho ri zonte do Re i no bem pró xi mo; Pa u lo
fun da men ta o re ba i xa men to das hi e rar qui as no prin cí pio 
da jus ti fi ca ção pela fé. A par tir da es ca to lo gia para Je sus
e a par tir da cris to lo gia para o após to lo, a iden ti da de da
mu lher se en con tra re va lo ri za da por esta ofer ta de par ce -
ria na cren ça. Mas pre ci sa mos ve ri fi car ra pi da men te o
que foi a no vi da de da ati tu de de Je sus em face da mu lher 

e o que ela não foi.
Di ga mos, para abre vi ar, que a no vi da de é ine gá -

vel do lado de Je sus, mas que a vida do ca sal ju deu no
pri me i ro sé cu lo não foi essa obra-pri ma de in jus ti ça que
por ve zes nos é des cri to. Depreciar o cos tu me ju da i co
para fa zer re al çar o ges to ino va dor de Je sus não é uma
ne ces si da de im pe ri o sa! A te o lo gia fe mi nis ta evo ca uma
pri me i ra ra zão para esta re ser va: a vida ju da i ca na Pa -

les ti na do pri me i ro sé cu lo nos é co nhe ci da es sen ci al -
men te pelo ca nal dos tex tos le gis la ti vos. Ora, além de seu 
ca rá ter tar dio já re ve la do a pro pó si to das pa rá bo las, é
pre ci so di zer que o ri gor dos có di gos não res ti tui a su a vi -
da de da vida, e que o pres cri ti vo sem pre so bre car re ga o
vi vi do, sem co in ci dir com ele, se bem que não se pode
con tar to tal men te com a Mish na para ser o es pe lho da co -
ti di a ni da de pa les ti nen se.

Mas o que a mu lher ju da i ca se tor na na ór bi ta das
leis? Pa re ce que a es fe ra de in fluên cia da mu lher é con fi -
na da à sua fun ção de mãe, à sua fi de li da de ao seu ma ri -
do e às suas res pon sa bi li da des do més ti cas. Ela não pode
sub tra ir-se ao ca sa men to de ci di do por seu pai, a não ser
após a pu ber da de; ela pode ser re pu di a da por fal ta de
cas ti da de (es co la de Sham maï), por ter que i ma do uma

igua ria (es co la de Hil lel) ou por que seu ma ri do pre fe re
ou tra (R. Aqi ba).10 Seu es ta tu to re li gi o so faz dela uma
me nor, se pa ra da dos ho mens pelo ofí cio da si na go ga,
pri va da do en si na men to da Torá e dis pen sa da de uma
par te im por tan te de suas prescrições. “Vale mais queimar 
as palavras da Torá do que entregá-las às mulheres”
(Sota 18,8).
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Olhan do mais de per to, cer ta men te pa re ce que
este re tra to – clás si co – deva ser nu an ça do. A mu lher ju -
da i ca não é tra ta da como a pro pri e da de de seu ho mem,
e a le gis la ção pro te gia a di vor ci a da co lo can do ao ma ri do
obri ga ção de lhe re em bol sar seu dote, a ke tou bah, até
mes mo quan do ele com isso aca ba ria se en di vi dan do
(Ne da rim 9,5). A mu lher so fre me nos in ter di ções do que
li mi tes em sua par ti ci pa ção na vida cul tu al. Ela só é sub -
me ti da às pres cri ções cuja ob ser vân cia não é li ga da a pe -
río dos fi xos; as sim, ela é dis pen sa da de ha bi tar as ten das
por oca sião da fes ta, de car re gar os tep hi lim, de re ci tar o
she ma Isra el, etc. Com fre quên cia os ri tos a as so ci am à
es cra vi dão ou à cri an ça. O Rabi Eli e zer pre ten de que
“en si nar a Torá à sua fi lha é como en si nar-lhe a li ber ti na -
gem”, mas o Rabi bem Azzay lhe re pli ca que se deve, não 

obs tan te, en si ná-la a sua fi lha (Sol ta 3,4). A gen te tam -
bém se in ter ro ga para sa ber se a se pa ra ção si na go gal en -
tre ho mens e mu lhe res não re fle ti ria um uso mais tar dio.
B. Bro o ten afir ma que o tí tu lo de ar chisy na go gos (che fe
de si na go ga), fun ção la i ca e não sa cer do tal, po dia ser
des ti na da a mu lhe res.11 Mas a coisa é discutida.

Je sus, ho mem li vre

A consta ta ção é, pois, am bi va len te. Re sul ta que
a mu lher ju da i ca na Pa les ti na era pro te gi da e hon ra da
em seu pa pel de es po sa e mãe. “Um ho mem sem mu -
lher não é um ho mem” (R. Ele a zar, b Ye ba mot 63 c).
Fora, na vida pú bli ca e re li gi o sa, o po der mas cu li no
do mi na. Vê-se apro xi ma rem-se, tan to nos ra bi nos
como em Jo se fo, em Fi lon e na li te ra tu ra da sa be do ria,
a ad mi ra ção por sua fun ção do més ti ca (“A casa é a
mu lher”) e erup ções da mais es pes sa mi so gi nia. Como
sem pre com os ra bi nos, en con tram-se ne les pa la vras
nas qua is se re ve la su bi ta men te uma sur pre en den te li -
ber da de. Tra ta-se da li ber da de que ma ni fes ta Je sus,
mas nele ela ter mi na na cruz, en quan to na li te ra tu ra ra -

bí ni ca a des con fi an ça com a mu lher per ma ne ce como
um li mi te sem pre pre sen te.

So bre este fun do de hon ras do més ti cas e dis cri mi -
na ções re li gi o sas, os ges tos li vres de Je sus en con tram seu
jus to re le vo. A aco lhi da sem res tri ções das mu lhe res em
seu en tor no (Lc 8,1-3) e na es cu ta de seu en si na men to,
sua com pa i xão com as mu lhe res en fer mas, sua re cu sa de
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ho mo lo gar a car ta de di vór cio re ser va da ao uso ex clu si vo 
do ho mem (Mc 10,2-9), sua ace i ta ção do diá lo go (Mc
7,24-30; Jo 4) – esta aten ção ine gá vel pres ta da à mu lher
ex pli ca por que, sob a cruz, após a fuga dos dis cí pu los,
um gru po de mu lhe res per ma ne ce, por as sim di zer, si len -
ci o sa men te jun to ao Mes tre (Mc 15,40-41). Je sus deve
ter pa re ci do du pla men te in con gru en te aos seus con tem -
po râ ne os: de um lado, seu ce li ba to re la ti vi za o se xu al e,
de ou tro lado, ele trans cen de o pa pel da mãe com aque le
de um dis cí pu lo: “Uma mu lher ele vou a voz do meio da
mul ti dão e lhe diz: “Fe liz aque la que te car re gou no ven -
tre e os se i os que te aleitaram!” Mas Jesus retrucou:
“Felizes antes aqueles que escutam a palavra de Deus e a
põem em prática!” (Lc 11,27-28).

Mar cião, que ama Je sus, mas não ama os ju de us,

glo sa o tex to de Lc 23,2 acres cen tan do às acu sa ções ju -
da i cas lan ça das con tra Je sus di an te de Pi la tos o fato de
“que ele se du zia as mu lhe res e as cri an ças”. Esta acu sa -
ção será re to ma da por Cel so con tra os cris tãos,12 e mais
tar de Por fí rio acu sa rá os cris tãos de ado tar o ma tri ar ca -
do. Ata ques ins tru ti vos que con fir mam o pa pel ati vo as -
su mi do por mu lhe res no movimento de Jesus e nas
primeiras comunidades cristãs.

As có le ras de Co lu me la

Pas san do com Pa u lo na ba cia cul tu ral gre co-ro -
ma na, o cris ti a nis mo en tra numa so ci e da de glo bal men te
(mas não sem pre) mais per mis si va a res pe i to da mu lher.
Pre ci se mos: a res pe i to das mu lhe res mais abas ta das.
Estas se be ne fi ci am de um es pa ço so ci al ni ti da men te
mais in ve já vel; elas po dem vi ver in de pen den te men te,
man ter co mér cio, ace der às be las-ar tes, mu dar de ma ri -
do. A vida po lí ti ca ro ma na tem tam bém suas musas.

Che gou-nos um in te res san te tra ta do So bre a agri -
cul tu ra, que ao tem po de Nero (54-68) re di giu Lu ci us Ju -
ni us Mo de ra tus Co lu mel la, mi li tar de car re i ra, de po is
pro pri e tá rio de uma em pre sa agrí co la nos ar re do res de
Roma. Em seu dé ci mo se gun do li vro, Co lu me la iro ni za

so bre a ten dên cia das mu lhe res à eman ci pa ção, e sua
pro tes ta ção res ti tui ao mes mo tem po a ob ten ção de li ber -
da de que re a li za a ma tro na ro ma na e as for ças de res ta u -
ra ção que lhe são opos tas.

Jun to aos Gre gos [...] e de po is jun to aos Ro ma nos, até o 
tem po de nos sos pais, as ocu pa ções do més ti cas eram
ge ral men te con fi a das às mu lhe res ca sa das, en quan to os 
pais de fa mí lia, de pon do to dos os seus cu i da dos, re ti ra -
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vam-se aos seus pe na tes [seu lar com seus de u ses pro te -
to res, nota do tra du tor] do més ti cos, como para re pou -
sar de suas ati vi da des ex te ri o res. Re i na va o ma i or res -
pe i to, numa at mos fe ra de con cór dia e de vi gi lân cia, e a
mais bela es po sa ri va li za va em vi gi lân cia, de se jan do au -
men tar e me lho rar por seus cu i da dos os ne gó ci os de seu 
ma ri do. [...] Hoje, no en tan to, que a ma i o ria das mu lhe -
res são tão amo le ci das pelo luxo e ócio que não se dig -
nam ocu par-se se quer do tra ba lho da lã, mas des pre zam 
as ves ti men tas fe i tas em casa, e, im pe li das por um de se -
jo per ver ti do, en con tram seu ma i or pra zer na que les que 
se com pram mu i to caro e cus tam qua se uma for tu na,
não é nada es pan to so que lhes re pug ne o cu i da do do
cam po e dos ins tru men tos agrí co las e en ca rem como
ab so lu ta men te ig nó bil pas sar al guns dias na fa zen da.13

A si tu a ção ita li a na não pode ser ge ne ra li za da ao
con jun to do im pé rio, mas ela in di ca a ten dên cia. Os his to -
ri a do res pen sam sa ber que a mu lher era mais li vre em Co -
rin to do que em Ate nas, e me nos na Ásia Me nor do que no 
Egi to. É pre ci so, po rém, con fes sar que a vida das ca ma das 

so ci a is ba i xas nos es ca pa am pla men te por fal ta de fon tes.
A po si ção cris tã so bre a mu lher vai en trar em res -

so nân cia com esta onda de eman ci pa ção fe mi ni na. Po -
rém – e eis a di fe ren ça –, a li ber da de ba tis mal não se de -
tém na aris to cra cia eco nô mi ca. A igual da de é ofe re ci da a 

to dos. Nem ju deu nem gre go, nem es cra vo nem ho mem
li vre, nem ho mem nem mu lher. Re tor no a este lema,
mar te la do por Pa u lo com a for ça de um axi o ma: So bre
que mo de lo de vida co mu ni tá ria de sem bo ca? Numa so -
ci e da de pou co in cli na da à mis ci ge na ção so ci al (e mes mo 
re li gi o sa) dos se xos, di fi cul da des de vi am fi nal men te sur -
gir. Elas se pro du zi rão em Co rin to no qua dro do cul to,
de sen ca de an do duas in ter ven ções musculosas de Paulo:
a questão do véu (1 Cor 11,2-16) e a ordem de se calar
em assembleia (14,34-36).

O véu das mu lhe res

Eu vos fe li ci to por vos lem brar des de mim em to das as
oca siões, e por guar dar des as tra di ções tais como eu
vo-las trans mi ti. Pois bem, que ro que sa i ba is o se guin te:
a ca be ça de todo ho mem é Cris to e a ca be ça da mu lher
é o ho mem, e a ca be ça de Cris to é Deus. Todo ho mem
que reza ou pro fe ti za de ca be ça co ber ta de son ra sua ca -
be ça. Mas toda mu lher que reza ou pro fe ti za de ca be ça
des co ber ta faz afron ta à sua ca be ça [a seu che fe]: é exa -
ta men te como se a ras pas se. Se a mu lher não usar um
véu, que se faça to sar! Mas, se é in de co ro so para uma
mu lher ter o ca be lo cor ta do ou ras pa do, que ela use um
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véu e se cu bra. O ho mem não deve co brir com véu a ca -
be ça, por que ele é ima gem e gló ria de Deus; mas a mu -
lher é a gló ria do ho mem. Pois não é o ho mem que
pro ce de da mu lher, mas ela do ho mem. E o ho mem não 
foi cri a do para a mu lher, se não a mu lher para o ho mem. 
Eis porque a mu lher deve tra zer so bre a ca be ça um si nal
de au to ri da de e su je i ção, por res pe i to aos an jos. No en -
tan to, a mu lher é in se pa rá vel do ho mem e o ho mem da
mu lher, di an te do Se nhor. Por que, como a mu lher foi ti -
ra da do ho mem, o ho mem vem à exis tên cia e nas ce pela
mu lher, e tudo vem de Deus. Jul gai por vós mes mos: é
con ve ni en te que uma mu lher ore a Deus sem es tar co -
ber ta? A pró pria na tu re za não nos en si na que o ho mem
se de son ra se de i xar cres cer sua ca be le i ra, en quan to é
uma hon ra para a mu lher de i xá-los cres cer, pois a ca be -
le i ra lhe foi dada por véu? Se, ape sar dis so, al guém tem a
pre ten são de con tes tá-lo: nós não te mos tal cos tu me,
nem tão pou co as Igre jas de Deus (l Cor 11,2-16).

O véu das mu lhe res: se ria ou não se ria ne ces sá rio
que Pa u lo se en ga jas se so bre esta ques tão? Para sua re -
pu ta ção, te ria sido me lhor que não. Mas, di ga mo-lo, Pa -
u lo co lhe com este tex to mais apro va ções du vi do sas ou
de im per ti nên cia fe ri da do que de aten ção. E se ria ne -
ces sá ria a aten ção para se guir a ca mi nha da com pli ca da
do após to lo que em pi lha os ar gu men tos como um mer -
ca dor na fe i ra, como se fos se pre ci so fa zer bom peso para
ar re ba tá-los. Em quin ze ver sí cu los, ele ali nha um de sen -

vol vi men to so bre o tema da ca be ça [= che fia], que ter mi -
na so bre uma alu são ran gen te às mu lhe res ras pa das, com
uma di gres são mi drás hi ca so bre a cri a ção (Gê ne sis 1-2); e
vem de po is um ape lo para re fle tir so bre a de cên cia e o que 
é na tu ral (“Jul gai por vós mes mos”), com, no fi nal, um
flash back so bre o cos tu me das igre jas pa u li nas. Um ver da -
de i ro fogo de ar ti fí cio. Mas que pe ri go im pe le, en tão, o
após to lo a sair com se me lhan tes bor do a das?

Pa u lo co me ça fe li ci tan do os Co rín ti os por ob ser -
va rem as tra di ções “tais como as que eu vos trans mi ti”.
Não pa re ce ser um es tra nho exór dio para um dis cur so
que tra ta jus ta men te de uma trans gres são ao cos tu me?
Abso lu ta men te. Para co me çar, o após to lo lem bra o fun -
do de acor do so bre o qual se de se nha a si tu a ção: em Co -
rin to, com nas ou tras igre jas por ele fun da das, Pa u lo

trans mi tiu (e não as ins ta u rou ele pró prio) tra di ções cul -
tu a is que re gu lam a ce le bra ção da co mu ni da de. Será,
com efe i to, abor da da uma ques tão do cul to ao lon go dos
ca pí tu los 11, 12, 13 e 14 da epís to la. Cu ri o sa men te, nes -
te tex to que tan ta tin ta fez cor rer, ja ma is sa be mos com
exa ti dão de que cos tu me Pa u lo toma aqui a de fe sa: a
prá ti ca ju da i ca do véu usa do pela mu lher fora de sua
casa? Uma moda co rin ti a na? De fato, o qua dro de re fe -
rên cia é es tri ta men te cul tu al; o véu não é usa do nem na
rua, nem em casa, mas para o cul to. Nada a ver com o
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véu is lâ mi co. Esta re gra (ins pi ra da a par tir da si na go ga?)
pres cre ve às mu lhe res de co bri rem a ca be ça quan do re -
zam ou pro fe ti zam. Vi si vel men te, as mu lhe res (ou cer tas
mu lhe res) de Co rin to con tes tam o uso. Li ber ti na gem de
al gu mas des mi o la das? Por cer to não, pois por oca sião
des ta dis pu ta de co bre-ca be ça [co bre-che fe], Pa u lo en -
ga ja uma re fle xão fun da men tal so bre a re la ção en tre o
homem e a mulher.

O erro de apa gar a di fe ren ça

Pres sen te-se, de ime di a to, que o in ci den te ame a -
ça mais gra ve men te do que o uso de um aces só rio de to -
a le te. Pa u lo faz um jogo de pa la vras so bre um ter mo,

kep halè, que sig ni fi ca si mul ta ne a men te “ca be ça” e “che -
fe”. “Qu e ro que sa i ba is isto: a ca be ça (o che fe) de todo
ho mem é o Cris to; a ca be ça (o che fe) de toda mu lher é o
ho mem; a ca be ça (o che fe) do Cris to é Deus”. Tra du zir
por che fe se le ci o na a nota da au to ri da de, en quan to a
kep halè não re me te ja ma is a uma pura su bor di na ção; ela 
é tan to a ca be ça, o que está aci ma, como o fun da men to,
o que su por ta. A kep ha lé re pre sen ta ou pro põe uma es -
tru tu ra de au to ri da de, que não le gi ti ma o po der bru to de
um so bre o ou tro, mas dá sen ti do e fun da men to à exis -

tên cia de dois par ce i ros. Tra ta-se de ad mi tir que li ga ções
si mé tri cas li guem e fun da men tem o Cris to, o ho mem, a
mu lher e Deus. Exis te a pos si bi li da de e mes mo ne ces si -
da de de se re co nhe cer, de se iden ti fi car na di fe ren ça, de
to mar cons ciên cia que sua vida faz sen ti do num diá lo go
face a ou trem, numa re la ção ao Ou tro. Esta cons ciên cia
de uma iden ti da de nas ci da da di fe ren ça fun da-se na or -
dem da cri a ção; e, para a mu lher, nas ci da sen do dis tin ta
do ho mem, a al te ri da de está lá des de a cri a ção (alu são
lím pi da a Gê ne sis 2,21-22; ha ve rá ou tras).

É por isso que “todo ho mem que reza ou pro fe ti za
com a ca be ça co ber ta de son ra sua ca be ça (seu che fe);
mas toda mu lher que reza ou pro fe ti za com a ca be ça nua
de son ra sua ca be ça (seu che fe)”. O cri me não é o de le sar 
o rito, nem de aten tar con tra uma su pre ma cia mas cu li na.

O er rô neo é o de apa gar a di fe ren ça e, re je i tan do esta co -
ber tu ra que a sin gu la ri za face ao ho mem, de se sub tra ir a
esta re la ção com o ou tro, o ho mem, onde se ori gi na sua
iden ti da de. O cos tu me tem, pois, va lor iden ti tá rio. Adi vi -
nha-se, ago ra, me lhor o que im pe liu as mu lhe res de Co -
rin to a de po rem o véu: o aces só rio é jul ga do dis cri mi na -
dor. O efe i to de Gá la tas 3,28 atin ge a co mu ni da de com
ple na chi co ta da: por que – co i sa des co nhe ci da da si na -
go ga e rara no mun do gre go – o pri vi lé gio re li gi o so do
ma cho foi pos to aba i xo, nes ta co mu ni da de de dis cí pu los
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igua is, onde ho mens e mu lhe res re zam e pro fe ti zam jun -
tos? Por que car re gar so bre si o si nal de uma dis cri mi na -
ção fun da da so bre o sexo? É pos sí vel que as ce le bra ções
di o ni sía cas, em cu jas me su ras se joga a ca be ça para trás
e se de sa tam os ca be los, ou o cul to de Isis, for te men te
pre sen te em Co rin to, com suas sa cer do ti sas des gre nha -
das, te nham ins pi ra do as cris tãs de Co rin to. Seja o que
for, de por o véu pre ga uma re i vin di ca ção da igual da de
ba tis mal pre ga da... pelo próprio apóstolo.

Compre en de-se o em ba ra ço de Pa u lo, con fron -
ta do aqui com uma ra di ca li za ção de sua pró pria men -
sa gem. Ele res pon de: re je i tan do este si nal de vos sa
iden ti da de como mu lher, vo cês não re je i tam o que vos
dis cri mi na, vo cês es tão abo lin do o que vos di fe ren cia.
Nada está fora de uma re la ção fun da do ra com uma ca -

be ça, nin guém per ten ce a si, nem o ho mem nem a mu -
lher. Re je i tar o véu é ape nas um as sun to pes so al, mais
pre ju di ca o ou tro, ele “de son ra” por uma re ti ra da do par -
ce i ro. Se ria me lhor a ton su ra, acres cen ta Pa u lo, e seu
tom ran ge: alu são a pros ti tu í das, em todo o caso so men te 
a mu lhe res? Damo-nos con ta que uma te o lo gia da di fe -
ren ça tra ba lha o tex to e aí se ex põe. Uma te o lo gia da

iden ti da de con tra a fu são, do se pa ra do con tra o in di fe -
ren ci a do, uma te o lo gia da al te ri da de con tra um ni ve la -
men to igua li tá rio. A igual da de di an te de Deus não apa ga
a sin gu la ri da de do ho mem e da mu lher.

Uma ques tão de au to ri da de

O dis cur so res sal ta em se gui da com a pro va es cri -
tu rá ria. Pro ce di men to clás si co em Pa u lo. O ho mem é a
ima gem e a gló ria de Deus (Gê ne sis 1,26-27), o que sig -
ni fi ca di zer que o ho mem vive de hon rar Deus e de ser
hon ra do por ele, de ser par ce i ro de Deus e de fa zer sua
ale gria. Mas a mu lher foi cri a da de po is, pelo ho mem, e
não o in ver so (Gê ne sis 2,21-23). “Eis por que”, pros se -

gue Pa u lo (tra du zo mais pelo gre go), “a mu lher deve ter
so bre a ca be ça uma au to ri da de, por ca u sa dos an jos”
(11,10). Por ra zões inex pli cá ve is (elas o são re al men te?) 
e em todo o caso não ex pli cá ve is pela fi lo lo gia, nos sas
bí bli as fran ce sas por lon go tem po tra du zi ram: “Eis por -
que a mu lher deve le var so bre sua ca be ça a mar ca de
sua de pen dên cia”).14
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Ora, o ter mo uti li za do (exou sia) não tem em par te
al gu ma no Novo Tes ta men to o sen ti do de um po der pa -
de ci do ou de uma su pre ma cia su por ta da; ele ca rac te ri za
sem pre, ao con trá rio, o po der exer ci do pelo in te res sa do,
sua au to ri da de, sua com pe tên cia, sua li ber da de de agir.
Esta in fra ção ao vo ca bu lá rio, me tás ta se de uma mi so gi -
nia fal sa men te im pu ta da a Pa u lo, in ver te o pro pó si to do
após to lo, que não é o de apro var o pro tes to das mu lhe res 
co rín ti as (para elas, o véu as si na la a su je i ção ao ma cho).
Pa u lo de fen de a po si ção in ver sa: uma mu lher que reza e
pro fe ti za pro nun cia uma palavra de autoridade, e seu
direito à autoridade profética não é posta em dúvida um
só instante.

A nova ali an ça não co nhe ce nem ho mem nem
mu lher, e a as sem ble ia não se dis tri bui en tre pri vi le gi a dos 

e pro le tá ri os do re li gi o so. Usan do o véu, “a mu lher tem
so bre a ca be ça o si nal de sua ca pa ci da de de par ti ci par da 
as sem ble ia de pre ce”,15 ca pa ci da de que ela re ce be do
Cris to, como tam bém o ho mem. Será pre ci so com pre en -
der que uma mu lher re zan do e pro fe ti zan do com a ca be -
ça des co ber ta nega sua iden ti da de de ba ti za da? Não, é o
que de ve mos com pre en der com Pa u lo, mas ela des man -
te la em nome da re den ção a or dem cri a da que as si na la a

cada um uma iden ti da de na di fe ren ça. Pa u lo não visa,
pois, for ti fi car a an ti ga hi e rar quia ho mem/mu lher. O que
se gue mos tra-o ime di a ta men te, pois cor ri ge a or dem de
su ces são ho mem/mu lher, sa í da de Gê ne sis 2, com um
“en tre tan to” que te ria de vi do cor tar de vez toda le i tu ra
fa lo cra ta des ta pas sa gem; “Entre tan to, a mu lher é in se -
pa rá vel do ho mem e o ho mem da mu lher, no Se nhor”.
Se a mu lher pro vém do ho mem, como diz Gênesis 2, a
vida ensina que o homem nasce pela mulher “e tudo
provém de Deus”. Homem e mulher encontram-se numa 
comum sujeição ao mesmo Mestre.

O úl ti mo ar gu men to é ti ra do das con ve niên ci as da 
na tu re za. Esta rá o após to lo ca ren te de ide i as efi ca zes? É
an tes ques tão de gos to e de épo ca. Da moda que con sis te 
para o ho mem em usar os ca be los cur tos, Pa u lo con clui

que a ca be le i ra lon ga da mu lher a predispõe ao véu.
Deixemos para lá...

Con cluo. Gá la tas 3,28 en con tra, na vida cul tu ral
em Co rin to, um iní cio de re a li za ção. Re zar e pro fe ti zar
são re co nhe ci dos tan to a um como ao ou tro sexo. A
igual da de das fun ções re li gi o sas é ad qui ri da. Mas esta in -
se pa ra bi li da de do ho mem e da mu lher “no Se nhor” não
deve con du zir à con fu são das iden ti da des, que com pli ca
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os gê ne ros e toca a or dem do cri a do. Esta po si ção não há 
de con vir ao igua li ta ris mo mo der no que re cu sa toda no -
ção de au to ri da de e re cla ma para cada um o di re i to à au -
to a fir ma ção de si; po rém, é aqui que a po si ção pa u li na é
ins tru ti va, quan do ela con vi da tan to o ho mem como a
mu lher a não se de fi nir fora da re la ção ao ou tro, quan do
ela con cor da em ace i tar a al te ri da de do ou tro ou, ape lan -
do, em suma, a sair de si para con si de rar o ou tro com os
seus di re i tos e a sua ver da de. Se ria a mu lher, para Pa u lo,
um ser se gun do e se cun dá rio? Para re di zê-lo após ter se -
gui do aten ta men te 1 Co rín ti os 11, é preciso que o leitor
encontre ali um secreto lucro ou proveito, ou então que a
tradição de leitura tenha insistido demasiado nisso.

Do si lên cio nas as sem ble i as

A or dem sig ni fi ca da às mu lhe res de se ca la rem nas 
as sem ble i as (1 Cor 14,33b-35) co lo ca-nos numa si tu a -
ção de le i tu ra idên ti ca à do tex to de 1 Co rín ti os 11, que
aca ba mos de de i xar. A ta re fa con sis te em re mon tar além

de uma le i tu ra fa lo cra ta para re en ten der a in ten ção de
Pa u lo e, além do tex to, re cons ti tu ir (di fi cil men te) o con fli -
to no qual Pa u lo pe ne tra.16

O ta ce at mu li er in ec cle sia ad qui riu sua re pu ta ção
si nis tra a par tir do uso de vas ta dor de que foi ob je to da
par te de um cle ro ma chis ta, de ma si a do fe liz de re ce ber
este uten sí lio. Mes mo Cal vi no se de i xou le var à ge ne ra li -
za ção do in ter di to: “É co i sa vi ci o sa e de so nes ta que as
mu lhe res do mi nem.”17 Ora, Pa u lo não es ta tui ge ne ri ca -
men te so bre o lu gar da mu lher na Igre ja; ele re gu la um
caso de desordem no quadro da assembleia cultural. Que 
desordem?

Como se faz em to das as Igre jas dos san tos, que as mu -
lhe res se ca lem nas as sem ble i as, por que não lhes com -
pe te fa lar, po rém vi ver sub mis sas, como tam bém diz a
Lei. Se elas de se jam ins tru ir-se so bre al gu ma co i sa,
per gun tem a seus ma ri dos em casa, por que não é con -
ve ni en te que a mu lher fale nas as sem ble i as (l Cor
14,33b-35).

Então não é per mi ti do às mu lhe res fa la rem. A que
nor ma Pa u lo faz alu são? De que fa lar se tra ta aqui? As
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mu lhe res ta ga re la vam du ran te o cul to? Ti nham elas dis -
cur sos ins pi ra dos? Inter rom pi am elas des res pe i to sa men -
te os pre ga do res? Le van ta vam elas ques tões in tem pes ti -
vas? Co me ti am elas ex ces sos de glos so la lia? Pa u lo uti li za
um ver bo aber to (la le in), não mar ca do num sen ti do nem
no ou tro. As mu lhe res fa lam. Como o após to lo as re me te
à sua casa para in ter ro gar seus ma ri dos, este fa lar tam -
bém de via com pre en der ques tões ou dú vi das. O ar gu -
men to é fir me: elas de vem ser sub mis sas, como o quer o
cos tu me (ju da i co), ou seja, re nun ci ar ao seu di re i to de
pa la vra: não face ao ho mem, mas face à co mu ni da de.
Mas, no te mos bem que, con tra ri a men te ao uso que tem
sido fe i to, esta pas sa gem não amor da ça a mu lher no cul -
to (se não, como ex pli car que ela pro fe ti ze? (1 Cor 11,5));
ele pro põe a re gra de uma dis ci pli na cul tu al, na qual o fa -

lar das mu lhe res é um caso particular.
Expli que mo-nos so bre este pon to. Um pou co de

re cuo é ne ces sá rio. Todo o ca pí tu lo 14 é con sa gra do às
de sor dens cul tu a is. Pa u lo deve ge rir a ple to ra. A pro fu são 
do fa lar em lín guas trans bor dou em anar quia, em bo ra
cada um fale por si e nin guém es cu te nin guém (14,23). O 
após to lo co me ça co lo can do a ne ces si da de da pro fe cia
para des crip to gra far o fa lar em lín guas. Di ver sa men te da
glos so la lia, a pro fe cia é uma lin gua gem cla ra, sus ce tí vel
de edi fi car a co mu ni da de (14,1-25). Pa u lo re pe te, no

ver sí cu lo 26, o prin cí pio: que tudo se faça para a edi fi ca -
ção da co mu ni da de. E enuncia, a seguir, três regras de
aplicação para o ordenamento do culto (14,26-36).

A pri me i ra (14,27-28): para o fa lar em lín guas,
que haja ao má xi mo três in ter ven ções su ces si vas; mas
se não há al guém para in ter pre tar, que o au tor da glos -
so la lia “se cale na as sem ble ia”, e fale con si go mes mo e
com Deus.

A se gun da (14,29-33ª): para a pro fe cia, a mes ma
con sig na ção. No má xi mo três in ter ven ções. E, se ou tro
as sis ten te re ce be uma re ve la ção, “que o pri me i ro se
cale”.

A ter ce i ra (v. 33b-35): que as mu lhe res “se ca lem
nas as sem ble i as”, pois elas po dem in ter ro gar seus ma ri -
dos em casa.

Pa u lo tor na-se aqui bru tal, im pro vi sa dor, de sas -
tra do. Ele de i xa en ten der que as duas pri me i ras re gras só
se re fe rem aos ho mens, mas quem diz que as mu lhe res
não eram ca pa zes de glos so la lia, nem de pro fe ti zar?
Sabe-se de po is, em 1 Co rín ti os 11, que o in ver so é que é
ver da de. As três re gras ins cre vem-se numa mes ma es tra -
té gia: é di ta do um li mi te á ex pres são in di vi du al para pro -
te ger a in te ra ção co mu ni tá ria. Tra ta-se de se sub me ter,
isto é, de li mi tar seu di re i to em fa vor de ou trem. Esta re -
gu la ção do di re i to de pa la vra no cul to re me te cada uma
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das três ca te go ri as, não ao si lên cio, mas a ou tro lu gar de
pa la vra: quem faz glos so la lia (ho mem ou mu lher) é con -
vi da do a falar para si: o profeta (homem ou mulher) a
esperar sua vez; a mulher a interrogar o marido em casa.

A sede de ins tru ção que ani ma va as mu lhe res cris -
tãs no pri me i ro sé cu lo não é su fo ca da, ou pior, ri di cu la ri -
za da; ela é des lo ca da em sua sa ci e da de ou capacidade
de satisfazer.

Pa u lo: um ba lan ço

Ter mi na mos aqui o iti ne rá rio pa u li no. Dois pon tos 
re tor nam cons tan te men te na aná li se da po si ção pa u li na
so bre a mu lher. De um lado, o cul to é o lu gar de eman ci -

pa ção da mu lher, em todo o caso em Co rin to; de ou tro
lado, em bo ra ele não dê azo a um dis cur so que in fe ri o ri ze 
a mu lher, o após to lo não se apo ia em Gá la tas 3,28 para
que brar o es ta tu to de de pen dên cia so ci al da mu lher.

Será pre ci so ad mi rar-se so bre o pri me i ro pon to?
Será pre ci so ad mi rar-se de que seja pre ci sa men te no cul -
to, onde os fiéis se co lo cam di an te de seu Deus e Deus
di an te de les, que as mu lhe res pro tes tam? Que nes te lu gar 
de pro xi mi da de de Deus se exa cer be o de se jo das mu lhe -
res de des pe dir sem re tor no o que elas veem como um si -

nal de su je i ção so ci al, isso não sur pre en de. O cul to não é
por ex ce lên cia esse lu gar onde au men ta in fi ni ta men te a
ten são en tre o es tar di an te de Deus e o es tar no mun do?

Mas Pa u lo... Nós o de se ja ría mos mais aber to a
esta li ber da de. Embo ra ele não ho mo lo gue ja ma is a au -
to ri da de do ho mem como po der de do mi nar a mu lher,
gos ta ría mos que ele fos se um de nun ci a dor das vi o lên ci as 
eter na men te fe i tas aos fra cos. Ora, da mes ma for ma
como ele con se guiu a acul tu ra ção do cris ti a nis mo ins cre -
ven do-o num mun do cul tu ral não ju deu, Pa u lo está aten -
to no sen ti do de ins cre ver o com por ta men to cren te nas
es tru tu ras da so ci e da de. Como ser tes te mu nha do Cris to
nes ta so ci e da de e nes ta cul tu ra, ne gan do-lhe seus da dos
cons ti tu ti vos? É por isso que o após to lo con vi da os fiéis a
se ins cre ve rem nas es tru tu ras hi e rár qui cas da so ci e da de

ro ma na, mas ha bi tan do-as sob ou tra ma ne i ra de vi ver.
Que o ci da dão res peite o Esta do, des de que se com -
pre en da a au to ri da de estando a ser vi ço de Deus (Ro
13). Que o es cra vo cris tão não po nha em ca u sa o seu es -
ta tu to, mas que pa trão e es cra vo se re ce bam como ir -
mãos (1 Cor 7,21-23; Fi lê mon). Que o ho mem per ma ne -
ça como a “ca be ça” da mu lher (1 Cor 11,3), pois am bos
sa bem que sua hu ma ni da de se ex pan de nes ta re la ção da
qual o Cris to ba niu toda re la ção de for ça.
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O que per ma ne ceu, en tre os pri me i ros cris tãos, da
po si ção pa u li na? De que modo Pa u lo foi com pre en di do
e se gui do? Ouve-se ge ral men te fa lar do de clí nio do pa u li -
nis mo no fi nal do pri me i ro sé cu lo, e de sua de ri va na éti -
ca bur gue sa e pa tri ar cal das epís to las pas to ra is. Tra çar,
no en tan to, esta li nha úni ca é sim pli fi car a his tó ria, pois a
he ran ça de Pa u lo, na se gun da e ter ce i ra ge ra ção cris tã, é
múl ti pla e di ver si fi ca da. Nar ro, de mi nha par te, três tra je -
tó ri as te o ló gi cas dis tin tas e con cor ren tes, que nos anos
1960 e 1990, se re fe rem cada uma a Pa u lo, mas di ver -
gem mu i to for te men te pela ima gem da mu lher que elas
põem em destaque.

As três tra je tó ri as do pós-pa u li nis mo: so bre vi da e

de clí nio da mu lher

Uma pri me i ra tra je tó ria da he ran ça pa u li na se de -
se nha na obra de Lu cas: o Evan ge lho e os Atos. É sa bi do
que Lu cas de fen de, en tre os evan ge lis tas, a po si ção mais
aber ta em face das mu lhe res. Ele va lo ri za sua fé (Lc
1,26-56; 7,36-50; 10,38-42); ele se com pa de ce da mi sé -
ria das vi ú vas (Lc 7,12-13; 18,1-4; 20,47; 21,2-4. At 6,1;
9,36-42); ele ad mi ra sua co ra gem em se guir Je sus e pro -
pa gar o Evan ge lho (Lc 8,1-3; 23,27-31; 24,10-11. At

1.14; 16,14-15). Sua ima gem da mu lher re fle te a con di -
ção mais li vre da mu lher he le nis ta. Mar ta e Ma ria (Lc
10,38-42) re pre sen tam me nos duas ju di as do que dois ti -
pos de cris tãs do mun do gre go, às qua is Je sus le gi ti ma o
aces so à Pa la vra. A com pa ra ção de seu Evan ge lho da in -
fân cia (Lc 1-2) com aque le de Ma te us, fi xa do so bre as fi -
gu ras mas cu li nas (José, He ro des, os Ma gos), é elo quen -
te; ele é po vo a do de mu lhe res: Ma ria, Isa bel, Si meão e
Ana, e o ca sal pa ter no. Os re la tos que Lu cas re co lheu nos 
Atos apre sen tam o re tra to de um povo cris tão re u nin do
numa igual dig ni da de ho mens e mulheres.

Numa se gun da tra je tó ria, eu pro cu ro dis cer nir Co -
los sen ses, Efé si os e as epís to las pas to ra is (l e 2 Ti mó teo, e
Tito). So mos mer gu lha dos numa at mos fe ra bem di ver sa
da le i tu ra dos có di gos do més ti cos que apre sen tam es tas

epís to las, re di gi das após a mor te de Pa u lo e en de re ça das
em seu nome por seus dis cí pu los: Efé si os (5,21-33) e Co -
los sen ses (3,18-19). Elas são co nhe ci das por seu fa mo so
ape lo à su bor di na ção das es po sas: “Mu lhe res, sede sub -
mis sas aos vos sos ma ri dos, como ao Se nhor” (Ef 5,22;
Col 3,18). Está cla ro que se pas sa aqui do prin cí pio da
igual da de em Cris to que go ver na a re fle xão pa u li na à
ace i ta ção do mo de lo da fa mí lia pa tri ar cal, ca rac te ri za da
por uma dis tri bu i ção clás si ca dos pa péis. O tema da
igual da de é aban do na do em be ne fí cio de uma par ce ria
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fun da da so bre a tu te la mas cu li na. No en tan to, an tes de
re fe rir ar bi tra ri a men te es ses có di gos do més ti cos à ide o lo -
gia con ser va do ra da so ci e da de gre co-ro ma na, im por ta
ver que duas par ti cu la ri da des do tex to que hu ma ni zam
sen si vel men te, sub ver si va men te mes mo, a ide ia de su -
bor di na ção. Pri me i ra men te, o ape lo à sub mis são não é
uni la te ral, mas re cí pro co: “Vós que te me is o Cris to, sub -
me tei-vos uns aos ou tros” (Ef 5,21). O tex to re pug na as -
sen tar o po der de um so bre o ou tro, e pro cu ra tão bem
evi tá-lo que for ja essa no ção pa ra do xal e úni ca no Novo
Tes ta men to, de uma sub mis são que atua nos dois sen ti -
dos. Em se gun do lu gar, a sub mis são não é pro pos ta em
si, como um ab so lu to; ela deve ser compreendida “no
Senhor”, o que significa dizer que a autoridade do
marido sobre sua mulher não é gerada pelas normas

sociais, mas que ela recebe por modelo o amor do Cristo
pelos seus, um amor que vai até o dom de si (Ef 5,25-30).

A au to ri da de mas cu li na não sa be ria con fun dir-se
aqui com a ar ro gân cia do po ten ta do ou a com pla cên cia
do pa trão por sua ser va e é pres tar jus ti ça ao au tor do tex to 
cons ta tar os es for ços que ele de sen ca de ia para evi tar que
a sub mis são re que ri da pos sa ser in ter pre ta da como a au -
to ri za ção fe i ta no sen ti do de do mi nar sem re ser vas o fra co.

A mes ma am bi va lên cia, ou, caso se pre fi ra, o mes -
mo pa tri ar ca lis mo hu ma ni za do ani ma o pro pó si to da pri -

me i ra epís to la de Pe dro (3,1-7) so bre a fra gi li da de e de li -
ca de za da mu lher. Este pro pó si to não visa ex pli ci ta men te 
li son je ar o pa ter na lis mo mas cu li no, mas pro cu ra exor tar
ma ri dos e es po sas à fi de li da de e às aten ções re cí pro cas
na vida co mum. Di ver sa men te, a opo si ção ao mo de lo
igua li tá rio é to tal na ima gem da mu lher tra zi da à lin gua -
gem nas epís to las pas to ra is (ver1 Tm 2,9-15 e 5,3-16): a
mu lher é aí di re ci o na da ao si lên cio na as sem ble ia, in ter -
di ta de en si nar, con vo ca da a sub me ter-se ao ho mem e
tor na da res pon sá vel pela que da (se gun do um ve lho lu -
gar-co mum mi só gi no da tra di ção ju da i ca). O pro ces so
de re gres são é ine gá vel: as Pas to ra is con su mam o aban -
do no do tema pa u li no da igual da de. Este re tra to das
mu lhe res cha ma das a “ama rem seus ma ri dos e seus fi -
lhos, a se rem mo des tas, cas tas, de vo ta das ao seu lar,

boas, sub mis sas ao seu ma ri do” (Tt 2,4-5) se ins cre ve
mais ni ti da men te na ori en ta ção do Tal mud do que na
do após to lo Pa u lo.

Uma ter ce i ra tra je tó ria é ocu pa da por es cri tos que
a Igre ja, no fi nal do sé cu lo II, não ace i tou nem man te ve
para com por as Escri tu ras: os Atos apó cri fos de após to los
(Atos de João, de Pe dro, de Pa u lo e Te cla, de André, de
Tomé). Estes es cri tos cha mam aten ção por seu per fil da
mu lher di a me tral men te opos to à ima gem das pas to ra is.
Aqui, as fi gu ras fe mi ni nas dos evan ge lhos são eri gi das
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em mo de los de sa be do ria: Ma ria de Mgda la tor na-se a
de po si tá ria da ciên cia exo té ri ca que lhe co mu ni ca Je sus.
Pode-se ci tar os Atos de Pa u lo (e Te cla),18 uma obra que
des fru ta rá nos pri me i ros sé cu los de uma for te po pu la ri -
da de e que será tra du zi da em di ver sas lín guas. Ela é lida
no cul to. Te cla é uma jo vem se nho ra que aban do na a fa -
mí lia e o no i vo para se guir Pa u lo e ser vir Deus na vir gin -
da de. Duas ve zes con de na da à mor te, Te cla é em cada
vez mi la gro sa men te sal va. Esta pri me i ra már tir cris tã – e
isto é im por tan te – pra ti ca dois atos que se rão ra pi da -
men te in ter di tos às mu lhe res: o ba tis mo (ela mes ma se
ba ti za) e o en si no, sob man da to de Pa u lo. Nos se gun do e 
ter ce i ro sé cu los, ha ve rá mu lhe res que ape la rão ao seu
exem plo, seja para jus ti fi car uma vida de as ce ta, seja
para re i vin di car o di re i to de ba ti zar. Sabe-se dis so pela

po lê mi ca de Ter tu li a no que, no sé cu lo III, se opõe a esta
re i vin di ca ção fe mi ni na e in vo ca para re cu sá-la...1 Co rín -
ti os 14,33-35 (De Baptismo 17). A fivela está afivelada. O 

amordaçamento da mulher na Igreja é decidido para
durar por muito tempo.

Per tur ba do ra di ver si da de

A pri me i ra tra je tó ria, de Lu cas, con ta a prá ti ca li -
ber ta do ra de Pa u lo nas co mu ni da des de dis cí pu los igua is.
A se gun da tra je tó ria de ri va dos Efé si os às Pas to ra is, as
qua is mas cu li ni zam a po si ção pa u li na e sub me tem a mo -
ral cris tã da mu lher aos câ no nes do pa tri ar ca do. A ter ce i -
ra tra je tó ria va lo ri za o di re i to re co nhe ci do por Pa u lo às
mu lhe res de ser uma au to ri da de na Igre ja. Esta tra je tó ria
per pe tua para elas o di re i to ao ce li ba to, de fen di do pelo
após to lo em l Cor 7, que não as si mi la mais o de sem pe -

nho da hu ma ni da de à fun ção pro cri a do ra. Ma ra vi lho sa e 
per tur ba do ra di ver si da de cris tã.

26

18 É pos sí vel ler uma re cons ti tu i ção dos Atos de Pa u lo in: Ecrits apocryphes chré ti ens, I, F. BOVON e P. GEOLTRAIN, eds, (La Plêi a de), Pa ris, Gal li mard, 1997.



Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca: te mas pu bli ca dos

Nº  1 –Her me nêu ti ca da tra di ção cris tã no li mi ar do sé cu lo XXI – Jo han Ko nings, SJ

Nº  2 –Teo lo gia e Espi ri tu a li da de. Uma le i tu ra Te o ló gi co-Espiritual a par tir da Re a li da de do Mo vi men to Eco ló gi co e Fe mi nis ta – Ma ria

Cla ra Bin ge mer

Nº  3 –A Te o lo gia e a Ori gem da Uni ver si da de – Mar tin N. Dre her

Nº  4 –No Qu a ren te ná rio da Lu men Gen ti um – Frei Bo a ven tu ra Klop pen burg, OFM

Nº  5 –Con ce i to e Mis são da Te o lo gia em Karl Rah ner – Éri co João Hammes

Nº  6 –Te o lo gia e Diá lo go Inter-Religioso – Cle u sa Ma ria Andre at ta

Nº  7 –Trans for ma ções re cen tes e pros pec ti vas de fu tu ro para a éti ca te o ló gi ca – José Ro que Jun ges, SJ

Nº  8 –Te o lo gia e li te ra tu ra: pro fe tis mo se cu lar em “Vi das Se cas”, de Gra ci li a no Ra mos – Car los Ri be i ro Cal das Fi lho

Nº  9 –Diá lo go in ter-religioso: Dos “cris tãos anô ni mos” às te o lo gi as das re li giões – Ru dolf Edu ard von Sin ner

Nº 10 –O Deus de to dos os no mes e o diá lo go in ter-religioso – Mi cha el Ama la doss, SJ

Nº 11 –A te o lo gia em si tu a ção de pós-modernidade – Ge ral do Luiz De Mori, SJ

Nº 12 –Te o lo gia e Co mu ni ca ção: re fle xões so bre o tema – Pe dro Gil ber to Go mes, SJ

Nº 13 –Te o lo gia e Ciên ci as So ci a is – Ori val do Pi men tel Lo pes Jú ni or

Nº 14 –Te o lo gia e Bi oé ti ca – San ti a go Rol dán Gar cía

Nº 15 –Fun da men ta ção Te o ló gi ca dos Di re i tos Hu ma nos – Da vid Edu ar do Lara Cor re dor

Nº 16 –Con tex tu a li za ção do Con cí lio Va ti ca no II e seu de sen vol vi men to – João Ba tis ta Li bâ nio, SJ

N° 17 –Por uma Nova Ra zão Te o ló gi ca. A Te o lo gia na Pós-Modernidade – Pa u lo Sér gio Lo pes Gon çal ves

Nº 18 –Do ter mis sões ao ser mis si o ná rio – Con tex to e tex to do De cre to Ad Gen tes re vi si ta do 40 anos de po is do Va ti ca no II – Pa u lo

Su ess



Nº 19 –A te o lo gia na uni ver si da de do sé cu lo XXI se gun do Wolf hart Pan nen berg – 1ª par te – Man fred Ze uch

Nº 20 –A te o lo gia na uni ver si da de do sé cu lo XXI se gun do Wolf hart Pan nen berg – 2ª par te – Man fred Ze uch

Nº 21 –Ben to XVI e Hans Küng. Con tex to e pers pec ti vas do en con tro em Cas tel Gan dol fo – Karl-Josef Kus chel

Nº 22 –Ter ra ha bi tá vel: um de sa fio para a te o lo gia e a es pi ri tu a li da de cris tãs – Jac ques Arnould

Nº 23 –Da pos si bi li da de de mor te da Ter ra à afir ma ção da vida. A te o lo gia eco ló gi ca de Jür gen Molt mann – Pa u lo Sér gio Lo pes

Gon çal ves

N° 24 –O es tu do te o ló gi co da re li gião: Uma apro xi ma ção her me nêu ti ca – Wal ter Fer re i ra Sal les

Nº 25 – A his to ri ci da de da re ve la ção e a sa cra men ta li da de do mun do – o le ga do do Va ti ca no II – Frei Si ni val do S. Ta va res, OFM

N. 26 – Um olhar Te o poé ti co: Te o lo gia e ci ne ma em O Sa cri fí cio, de Andrei Tar kovs ki – Joe Mar çal Gon çal ves dos San tos

N. 27 – Mú si ca e Te o lo gia em Jo hann Se bas ti an Bach – Chris toph The o bald

N. 28 – Fun da men ta ção atu al dos di re i tos hu ma nos en tre ju de us, cris tãos e mu çul ma nos: aná li ses com pa ra ti vas en tre as re li giões e

pro ble mas – Karl-Jo sef Kus chel

N. 29 – Na fra gi li da de de Deus a es pe ran ça das ví ti mas. Um es tu do da cris to lo gia de Jon So bri no – Ana Ma ría For mo so

N. 30 – Espi ri tu a li da de e res pe i to à di ver si da de – Juan José Ta ma yo-Acos ta

N. 31 – A mo ral após o in di vi du a lis mo: a anar quia dos va lo res – Paul Va la di er

N. 32 – Éti ca, al te ri da de e trans cen dên cia – Nilo Ri be i ro Ju ni or

N. 33 – Re li giões mun di a is e Ethos Mun di al – Hans Küng

N. 34 – O Deus vivo nas vo zes das mu lhe res – Eli sa beth A. John son

N. 35 – Po si ção pós-me ta fí si ca & in te li gên cia da fé: apon ta men tos para uma ou tra es té ti ca te o ló gi ca – Vi tor Hugo Men des

N. 36 – Con fe rên cia Epis co pal de Me del lín: 40 anos de po is – Jo seph Com blin

N. 37 – Nas pe ga das de Me del lín: as op ções de Pu e bla – João Ba tis ta Li bâ nio

N. 38 – O cris ti a nis mo mun di al e a mis são cris tã são com pa tí ve is?: in sights ou per cep ções das Igre jas asiá ti cas – Pe ter C. Phan

N. 39 – Ca mi nhar des cal ço so bre pe dras: uma re le i tu ra da Con fe rên cia de San to Do min go – Pa u lo Su ess

N. 40 – Con fe rên cia de Apa re ci da: ca mi nhos e pers pec ti vas da Igre ja La ti no-Ame ri ca na e Ca ri be nha – Be ne di to Fer ra ro

N. 41 – Espi ri tu a li da de cris tã na pós-mo der ni da de – Ildo Pe ron di

N. 42 – Con tri bu i ções da Espi ri tu a li da de Fran cis ca na no cu i da do com a vida hu ma na e o pla ne ta – Ildo Pe ron di



N. 43 – A Cris to lo gia das Con fe rên ci as do Ce lam – Va nil do Luiz Zug no

N. 44 – A ori gem da vida – Hans Küng

N. 45 – Nar rar a Res sur re i ção na pós-mo der ni da de. Um es tu do do pen sa men to de Andrés Tor res Qu e i ru ga – Ma ria Cris ti na Gi a ni

N. 46 – Ciên cia e Espi ri tu a li da de – Jean-Mi chel Mal da mé

N. 47 – Mar cos e pers pec ti vas de uma Ca te que se La ti no-ame ri ca na – Antô nio Ce chin

N. 48 – Éti ca glo bal para o sé cu lo XXI: o olhar de Hans Küng e Le o nar do Boff – Águe da Bi chels

N. 49 – Os re la tos do Na tal no Alco rão (Sura 19,1-38; 3,35-49): Pos si bi li da des e li mi tes de um diá lo go en tre cris tãos e mu çul ma nos –

Karl-Jo sef Kus chel

N. 50 – “Ite, mis sa est!”: A Eu ca ris tia como com pro mis so para a mis são – Ce sa re Gi ra u do, SJ

N. 51 – O Deus vivo em pers pec ti va cós mi ca – Eli za beth A. John son

N. 52 – Eu ca ris tia e Eco lo gia – De nis Edwards

N. 53 – Esca to lo gia, mi li tân cia e uni ver sa li da de: Le i tu ras po lí ti cas de São Pa u lo hoje – José A. Za mo ra

N. 54 – Ma ter et Ma gis tra – 50 Anos – Entre vis ta com o Prof. Dr. José Oscar Be oz zo



Da ni el Mar gue rat é pro fes sor emé ri to de Novo Tes ta men to da Uni ver si da de de La u sanne, na
Su í ça, ten do le ci o na do nes sa ins ti tu i ção en tre 1984 a 2008. Após ter ser vi do como pas tor em al -
gu mas Igre jas Evan gé li cas Re for ma das da Su í ça nas dé ca das de 1970 e 1980 foi co or de na dor
da Fa cul da de de Te o lo gia da mes ma uni ver si da de (1990-1992) e pre si den te da Stu di o rum Novi 
Tes ta men ti So ci e tas (2007-2008) e da Fe de ra ção das Fa cul da des de Te o lo gia de Ge ne bra-La u -
san ne-Ne u châ tel (2004-2005).

Pu bli ca ções mais re cen tes
Paul de Tar se. Un hom me aux pri ses avec Dieu, Po li ez-le-Grand, Édi ti ons du Mou lin, 4e éd. 2011.

Le Dieu des pre mi ers chré ti ens (Essa is bi bli ques 16), Genè ve, La bor et Fi des, 4e édi ti on re vue et aug men tée, 2011, 260 p.

Qui a fon dé le chris ti a nis me ? Ce que di sent les té mo ins des pre mi ers siè cles (en col lab. avec Eric Ju nod), Genè ve-Pa ris, La bor 
et Fi des-Ba yard, 2010, 120 p.

L’in tri gue dans le ré cit bi bli que. Qu a triè me col lo que in ter na ti o nal du RRENAB, Uni ver si té La val, Qu é bec, 29 mai-1er juin
2008, A. Pas qui er, D. Mar gue rat et A. Weé nin, éds (BEThL 237), Le u ven, Pe e ters, 2010.

Ré sur rec ti on. Une his to i re de vie, Po li ez-le-Grand, Édi ti ons du Mou lin, 3e éd. 2010.

Un ad mi ra ble chris ti a nis me. Re li re les Actes des apô tres, Po li ez-le-Grand, éd. du Mou lin, 2010.

Novo Tes ta men to: His tó ria, Escri tu ra e Te o lo gia. São Pa u lo, Lo yo la, 2009.

Para Ler as Nar ra ti vas Bí bli cas: Ini ci a ção à Aná li se Nar ra ti va. São Pa u lo, Lo yo la, 2009 (li vro es cri to jun ta men te com Yvan
Bour quin).

Pau de Tars. Un home cara a cara amb Déu (Glos sa 15), Bar ce lo ne, Cla ret, 2010, 124 p. (tra duc ti on ca ta la ne de Paul de Tar se. 
Un hom me aux pri ses avec Dieu, Po li ez-le-Grand, Édi ti ons du Mou lin, 3e éd. 2008).

A Pri me i ra His tó ria do Cris ti a nis mo: Os Atos dos Após to los. São Pa u lo, Pa u lus/Lo yo la, 2003.

Pa u lo, o en fant ter ri ble da te o lo gia. (Entre vis ta) Re vis ta IHU On-Line n. 356, Ano XI, de 4-04-11.




