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Ca rís si mas ami gas e ca rís si mos ami gos!

O mês de mar ço vem car re ga do de sig ni fi ca do para nós, mu lhe -
res: no dia 2, ce le bra mos o Dia Mun di al de Ora ção (DMO) com as
mu lhe res da Ma lá sia e, no dia 8, com to das as mu lhe res do mun do, o
Dia Inter na ci o nal da Mu lher. Essas da tas, nós, mu lhe res, não po de -
mos de i xar pas sar, pois nos co lo cam no cor dão da dan ça das mu lhe -
res que, des de o Êxo do, ou sam de so be de cer às leis da mor te, trans gri -
dem o sta tus quo, em pe nham sua vida na luta con tra a dis cri mi na ção,
in to le rân cia e cla mam por vida, vida em ple ni tu de.

Qu e ro ce le brar com você, ca mi nhan do no Li vro dos Atos dos
Após to los em bus ca das após to las: en con trá-las, tirá-las do si lên cio e, 
as sim, es cu tar mos sua voz e par ti lhar sua ex pe riên cia.

Como este sub sí dio está or ga ni za do?

1. No iní cio, en con tra rão uma trans cri ção do DVD – CEBI dos
pas sos a se rem per cor ri dos numa Le i tu ra Bí bli ca se gun do as 
re la ções de gê ne ro. É bom fa zer uma le i tu ra apro fun da da,
pri me i ro pes so al men te e, em se gui da, com o gru po com
quem vai ser tra ba lha do este sub sí dio.

2. A pri me i ra parte é uma apre sen ta ção tra di ci o nal do Li vro
dos Atos dos Após to los, que tem três fi na li da des:
a) dar-nos uma vi são ge ral do li vro;
b) po der si tu ar as mu lhe res no pró prio li vro;
c) sen tir como as le i tu ras tra di ci o na is si len ci am as mu lhe res.

3. A se gun da par te é no me ar to das as mu lhe res que mar cam a
ca mi nha da das pri me i ras co mu ni da des.
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4. Por fim, na ter ce i ra par te, se gui rá a apre sen ta ção de al gu mas 
mu lhe res.

Como usar este sub sí dio?

1. O sub sí dio pode ser usa do para um es tu do pes so al ou em
gru po.

2. No fi nal de cada re fle xão, há al gu mas pro vo ca ções. Ou tras
po de rão ser acres cen ta das con for me a sua re a li da de.

3. É bom ten tar sem pre per cor rer os pas sos:
Expe riên cia – Sus pe i ta – Des cons tru ção – Re cons tru ção

Mi ri am pu xou o cor dão..., diz uma mú si ca, con vi dan do-nos a
en trar nes te cor dão que per pas sa toda a his tó ria. O mes mo can to nos
re tra ta as sim no seu re frão:

Eh, eh, eh, mu lher, mu lher!

Mu lher que aca ri cia,

mu lher que amas sa o pão,

mu lher na li de ran ça

e na re vo lu ção,

mu lher que traz no ven tre nos sa li ber ta ção!

Com so ro ri da de

Tea Fri ge rio
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Leitura bíblica segundo

as relações de gênero1

1º Passo: Me mó ria – Expe riên cia

A vida das mu lhe res in ter ro ga a Bí blia. Isso leva a pro ble ma ti -
zar a re a li da de e fa zer perguntas.

Ao for mu lar per gun tas, usa-se o ins tru men tal de gê ne ro como
aná li se da re a li da de e do tex to bí bli co. O ins tru men tal de gê ne ro de -
nun cia a fal si da de do con ce i to de que “o bi o ló gi co é na tu ral” e
leva-nos a per ce ber “a cons tru ção so ci al de gê ne ro”, e, se é cons tru -
ção, pode ser des cons tru í do.

O tex to di a lo ga com a ex pe riên cia das mu lhe res, e um dos seus
re sul ta dos é a re a pro pri a ção da palavra.

Qu a is as per gun tas que nos le vam para a Bí blia ou qua is as per -
gun tas que vêm de nos sa vida que le va mos para Bíblia?

¢ Como a me mó ria e a par ti lha de nos sas vi das aju dam na
cura de nos sas re la ções?

¢ Como nos sa vida de mu lhe res lan ça per gun tas para a
Bí blia?

2º passo: Sus pe i ta

Ter a li ber da de de fa zer per gun tas.
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Como apre en der a sus pe i tar? Como sus pe i tar do tex to bí bli co?
É im por tan te con fron tar as tra du ções e sus pe i tar de las, fa zen do per -
gun tas: Onde acon te ce? Qu an do acon te ce? Como acon te ce? O que
acon te ce? O que se diz da pessoa?

Com pa rar com ou tros tex tos da Bí blia. Ve ri fi car as pa la vras-
cha ve e apro fun dá-las, com pre en den do-as no tex to e no am bi en te.
Tam bém con fron tar com ou tros tex tos fora da Bí blia (ex tra tex tu al).

Le var em con ta que o con tex to do am bi en te bí bli co é pa tri ar cal, 
an dro cên tri co, qui ri ar cal, e que, no tex to, há re la ções de po der, do mi -
na ção, con fli tos e interesse de quem escreve.

¢ Des de pe que nas, en si na ram-nos a ser boas me ni nas.
Como e quan do nos nos sos gru pos de mu lhe res apre en -
de mos a sus pe i tar?

¢ Como e quan do nós, mu lhe res, sus pe i ta mos dos tex tos
bí bli cos?

3º Passo: Des cons tru ção

Ter a li ber da de de dar res pos tas par ci a is, de en con trar a au to ri -
da de bí bli ca nos nos sos cor pos e nas nos sas re la ções co ti di a nas e po -
lí ti cas em defesa da vida.

É im por tan te des cons tru ir, para che gar per to da re a li da de de
quem es cre veu o tex to, para que pos sa mos per ce ber os si lên ci os, as
au sên ci as, o pen sa men to an dro cên tri co e pa tri ar cal, a fim de que os
tex tos fa çam bem para os nos sos cor pos, as nos sas re la ções jun to
com outros corpos e com a natureza.

¢ Já en con tra mos tex tos na Bí blia que fa lam de mu lhe res?

¢ Já ten ta mos fa zer fa lar os si lên ci os das mu lhe res na
Bí blia?
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4º Passo: Re cons tru ção

Ter a li ber da de de re cri ar, re es cre ver, fes te jar, ce le brar os tex -
tos bí bli cos, para en con trar o sa gra do em nos sa vida co ti di a na e
política.

O tex to é te ci do, é cor po como os nos sos cor pos, como são te ci -
das as re la ções en tre os cor pos. É a par tir dis so que nas ce a in ter ro ga -
ção so bre a au to ri da de bí bli ca, que nas ce da cer te za de que a vida é
sa gra da e que é um te ci do de re la ções. Na ver da de, são dois cor pos
que se en con tram: o cor po das mu lhe res e o cor po que é o tex to bí bli -
co. Dois cor pos que se to cam e se per gun tam, sen tem e escutam
coisas amorosas, embora tristes.

A re cons tru ção das re la ções no co ti di a no, re cons tru ção dos
cor pos que se en con tram, é es pi ri tu a li da de nova: a di vin da de que se
re ve la como dá di va nas re la ções dos cor pos e cor pos-tex to. É au to ri -
da de bí bli ca que se re ve la nas múl ti plas re la ções que te cem a vida,
que assume a defesa da vida como sagrada.

Como re cri ar tex tos vi o len tos que nos fa zem mal para que aju -
dem nas no vas re la ções igua li tá ri as, para ho mens e mu lhe res? A re -
cri a ção da Pa la vra é nos sa for ça de fé, para nós, mu lhe res e ho mens
do CEBI.

¢ Como re cri a mos e re es cre ve mos os tex tos bí bli cos?

¢ Que com pro mis so po lí ti co nas ce de nos sa le i tu ra bí bli ca
de mu lher?
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Intro du ção

A nar ra ção his tó ri ca do Li vro dos Atos abran ge um pe río do que 
vai dos anos 30 aos anos 60. O Li vro foi es cri to nos anos 80-90, en tão 
re fle te a si tu a ção so ci o po lí ti ca des te pe río do e a si tu a ção in ter na das
co mu ni da des. Ele re cons trói o mo vi men to de Je sus de po is da sua res -
sur re i ção e an tes da ins ti tu ci o na li za ção das igre jas, ocor ri da de po is
dos anos 70.

Lu cas es cre veu uma úni ca obra à qual não deu tí tu lo. Os au to -
res do câ non do Se gun do Tes ta men to, na se gun da me ta de do sé cu lo
II, se pa ra ram a pri me i ra par te do li vro de Lu cas da se gun da par te,
dan do aos dois li vros que nas ce ram des ta se pa ra ção o tí tu lo de Evan -
ge lho de Lu cas e Atos dos Após to los.

Nes sa pri me i ra com po si ção, Lu cas 1,1-4 era o pró lo go de toda
a obra. O Evan ge lho ter mi na ria em Lu cas 24,49, e Atos co me ça ria
em Atos 1,6. Ao se pa rar a obra, hou ve os acrés ci mos de Lu cas
24,50-52 e Atos 1,1-5.

1. Evan ge lho e Atos: um só li vro

A mão do re da tor fi nal nos aju da a per ce ber o pro je to da obra
lu ca na em sua pro fun da unidade.

a) Uni da de de con ti nu i da de li te rá ria

  pró lo go: Lc 1,1-4 At 1,1-3

• Teó fi lo • Teó fi lo

• fiz meu pri me i ro re la to
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do bra-
diça:

Lc 24,44-53

• fa lou para eles

• per ma ne cei na ci da de

• en vi a rei o que o Pai pro me teu

• re ves ti dos da for ça

• do Alto

• vós sois tes te mu nhas

• co me çan do em Je ru sa lém

• a to das as na ções

At 1,4-11

• or de nou a eles

• não se afas tar de Je ru sa lém

• aqui lo que o Pai pro me teu

• re ce be re is uma for ça

• des ce rá so bre vós

• sereis mi nhas tes te mu nhas

• em Je ru sa lém

• até os con fins da ter ra

Per ce be mos uma di fe ren ça cro no ló gi ca: os mes mos acon te ci men -
tos no Evan ge lho se dão num só dia en quan to nos Atos, em qua ren -
ta dias, isso se jus ti fi ca em fun ção do dia de Pen te cos tes.

b) Uni da de de con ti nu i da de ge o grá fi ca

Lc 1,2-5-25 anún cio a Za ca ri as em Je ru sa lém no Tem plo

Lc 4,14 iní cio da ati vi da de mis si o ná ria de Je sus em Na za ré

Lc 24,52 tér mi no do Evan ge lho em Je ru sa lém no Tem plo

At 1-2 a con ti nu i da de da mis são é as se gu ra da por Je ru sa lém

At 28,30s tér mi no dos Atos em Roma

No pla no de Lu cas, tudo co me ça em Je ru sa lém para al can çar os con -
fins do mun do, se gun do sua vi são uni ver sal do Pla no de Sal va ção.
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c) Con ce i to de his tó ria em Lu cas
A vi são te o ló gi ca que Lu cas tem da his tó ria da sal va ção o leva

a or ga ni zar sua obra em três eta pas:

• tem po da pro mes sa: Povo de Isra el – Pri me i ro Tes ta men to;

• tem po da sal va ção: Je sus – Evan ge lhos;

• tem po da re a li za ção: Igre ja – Atos dos Após to los.

Lu cas con si de ra a vida ter re na de Je sus como o tem po da sal va -
ção. Si meão, no tem plo, ex cla ma rá: “Ago ra, so be ra no Se nhor, po des
des pe dir em paz o teu ser vo, se gun do a tua pa la vra; por que meus
olhos vi ram tua sal va ção, que pre pa ras te em face a to dos os po vos,
luz para ilu mi nar as na ções, e gló ria de teu povo Isra el” (Lc 2,29-32).
Si meão pode ir em paz, pois com Jesus a salvação está presente.

João Ba tis ta, en tão, tor nou-se o úl ti mo pro fe ta do Pri me i ro
Tes ta men to, a pon te en tre as pro mes sas e sua re a li za ção. Sua pre ga -
ção se co lo ca no tem po e na his tó ria, pois ele anun cia a sal va ção ofe -
re ci da por Deus (Lc 3,1-18).

Na si na go ga de Na za ré, o pró prio Je sus, ao pro cla mar seu pro -
gra ma, afir ma: “Hoje se cum priu aos vos sos ou vi dos essa pas sa gem
da Escri tu ra” (Lc 4,16-21). Ao en trar na casa de Za queu, dirá: “Hoje
a sal va ção en trou nesta casa” (Lc 19,9).

Lu cas, como his to ri a dor, lê suas fon tes à luz des ta vi são: o apa -
re ci men to de Je sus tor na pre sen te a Sal va ção. Em Je sus de Na za ré, a
his tó ria se con den sa: é o cum pri men to das pro mes sas. As pro mes sas
se tor nam uni ver sa is na ação das testemunhas.

É mo vi men to que ini cia na Ga li le ia, mas que tem seu cen tro em 
Je ru sa lém (Lc 23,5; At 10,37-39). “Qu an do se com ple ta ram os dias
de sua as sun ção, ele to mou re so lu ta men te o ca mi nho de Je ru sa lém”
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(Lc 9,51). Da Ga li le ia, onde pas sou fa zen do o bem, Je sus ca mi nha
para Je ru sa lém, pois é lá que, após pas sar pela mor te na cruz,
ressuscitará e voltará para o Pai.

Jeru sa lém é a eta pa con clu si va para Je sus, mas se tor na a eta -
pa ini ci al e obri ga tó ria para as suas tes te mu nhas (Lc 24,33.47.52;
At 1,4.8.11).

Je ru sa lém é o pon to de par ti da, pois ela é o cen tro, a ca pi tal do
mun do ju da i co. Roma será o pon to de che ga da, pois ela é o cen tro, a
ca pi tal das na ções. Je ru sa lém e Roma são os po los da mis são: o ca mi -
nho da sal va ção se dá em três eta pas: pro mes sa, sal va ção, re a li za ção
e esta se dá em dois es pa ços ge o grá fi cos Pa les ti na e Mun do gre co-ro -
ma no, tendo como centro unificador Jerusalém.

d) Iti ne rá rio te o ló gi co-li te rá rio

Mas re ce be re is uma for ça, a do Espí ri to San to, que des ce rá so bre vós
e se re is mi nhas tes te mu nhas em Je ru sa lém, em toda a Ju de ia e a Sa ma ria e
até os con fins da ter ra (At 1,8).

A re fle xão aci ma nos pre pa rou a aco lher este ver sí cu lo que se
tor na, nos Atos, um iti ne rá rio: iti ne rá rio para as tes te mu nhas, iti ne rá -
rio da Pa la vra. Iti ne rá rio que per cor re ge o gra fi ca men te o Impé rio,
mas, ao per cor rer as es tra das e os ma res, ele pe ne tra os mun dos cul tu -
ra is, aos qua is ofe re ce pro je tos al ter na ti vos. Na vi vên cia, ela bo ra seu
acre di tar em Je sus de Na za ré cru ci fi ca do e res sus ci ta do.

Mu i tas são as pro pos tas de di vi são do Li vro dos Atos dos Após -
to los, en tre tan tas ofe re ce mos esta:

1. Intro du ção: Atos 1,1-11

• 1,1-5 re to man do o pas sa do

• 1,6-11 pre pa ran do o fu tu ro
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2. Em Je ru sa lém: 1,11 a 7,60

• 1,12-26 re u ni dos no mes mo lu gar

• 2,1-41 nar ra ção do dia de Pen te cos tes

• 2,42-47 a co mu ni da de nas cen te

• 3,1 a 4,31 a co mu ni da de em Je ru sa lém se ma ni fes ta

• 4,32 a 5,11 a co mu ni da de nos con fli tos se con so li da

• 5,12 a 42 a co mu ni da de é re co nhe ci da

• 6,1-7 a co mu ni da de so fre di vi sões

• 6,8 a 7,60 Estêvão: pri me i ro már tir

3. Na Ju de ia e na Sa ma ria: 8,1 a 12,25

• 8,1-4 dis per são do gru po dos he le nis tas

• 8,5-40 os atos de Fe li pe

• 9,1-31 vo ca ção de Sa u lo

• 9,32 a 11,18 os atos de Pe dro

• 11,19-30 os atos dos he le nis tas

• 12,1-25 de novo atos de Pe dro

4. Até os con fins do mun do: 13,1 a 28,31

• 13,1-3 a co mu ni da de de Anti o quia

• 13,4 a 14,28 os atos da co mu ni da de de Anti o quia

• 15 re co nhe ci men to da mis são da co mu ni da de de
Anti o quia

• 15,36 a 20 os atos de Pa u lo

• 19,21 a 26,32 subida a Je ru sa lém: jul ga men to e pa i xão de Pa u lo

• 27,1 a 28,28-32 até os con fins do mun do
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Este iti ne rá rio é mar ca do pela es co lha de um es ti lo li te rá rio que 
sus ten ta seu pen sa men to teológico.

u Epi só di os pa ra le los: Pe dro Pa u lo

Dis cur sos 2,14-36 13,16-41

Encon tro com a ma gia 8,9-24 13,6-11

Cura de ale i ja do 3,1-10 14,8-10

Cu ras e ex pul sões 5,15-16 19,11-12

Res sus ci tam 9,36-42 20,7-12

Quer mos trar a con ti nu i da de: Je sus   →   Pe dro   →   Pa u lo

u Fra ses-re frão:

Ale gria: 2,46; 8,8; 8,39; 13,48; 13,52

Cres ci men to da co mu ni da de: 2,41.47; 4,4; 5,14; 6,1.7; 9,31;
11,21.24; 13,48-49; 16,5; 19,20

Li ber da de e co ra gem na per se gui ção: 4,31; 5,42; 8,4; 14,6-7;
15,35; 18,11; 28,30-31.

u Re pe ti ções:

Con ver são de Pa u lo: 9,1-18; 22,5-16; 26,10-18

Con ver são de Cor né lio: 10,1-43; 11,1-18; 15,7-9

u Prin cí pi os de or ga ni za ção

1. Per so na gens:

Pe dro por ta-voz dos “doze” – li ga do às co mu ni da des de
Je ru sa lém

Estê vão por ta-voz dos “sete” – li ga do ao gru po dos he le nis tas
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Fe li pe do gru po dos “sete” – li ga do ao gru po he le nis ta da mis -
são na Sa ma ria

Ti a go por ta-voz dos “pres bí te ros” – li ga do à igre ja mãe de
Je ru sa lém

Pa u lo por ta-voz dos “mis si o ná ri os” – li ga do à co mu ni da de de
Anti o quia

2. Li te rá rio

Ao or ga ni zar o ma te ri al, a es tru tu ra se guin do o es que ma:

Anda i me tre chos nar ra ti vos

Inter pre ta ção dis cur so

Li ga ção fra ses-re frão

3. Ge o grá fi co

Je ru sa lém polo de onde sai a boa-nova

Anti o quia polo onde co me ça a ação mis si o ná ria

Ásia pro con su lar Trôa de e Éfe so

Ma ce dô nia Fi li pos e Tes sa lô ni ca

Gré cia Ate nas e Co rin to

Je ru sa lém e Ce sa re ia vol ta das para Roma

Po de mos no tar como os cen tros ur ba nos são pri vi le gi a dos: a
boa-nova pas sa do mun do ru ral da Pa les ti na ao mun do gre co-ro ma -
no, que é urbano.
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 Para aprofundar
1. Com base nas in di ca ções do tex to, leia e com pa re com o Evan -

ge lho de Lu cas e os Atos.

2. Você pode pro cu rar ou tros pa ra le los en tre o Evan ge lho e os
Atos.

3. Lu cas, ao es cre ver o Evan ge lho e os Atos, tem um ob je ti vo te o -
ló gi co-pas to ral: que pis tas pas to ra is este ob je ti vo ofe re ce para
nós?

4. Pri me i ro Tes ta men to e Se gun do Tes ta men to são par tes in te -
gran tes da his tó ria da sal va ção: este iti ne rá rio como deve in flu -
en ci ar os con te ú dos da evan ge li za ção?

 Para se interrogar
1. Nes ta apre sen ta ção, bas tan te clás si ca, sen ti mos a fal ta de algo?

2. Po de ria ha ver uma or ga ni za ção se gun do as mu lhe res?

3. É o que va mos fa zer a par tir dos pró xi mos en con tros.
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Co nhe cen do o au tor dos Atos dos Após to los

• O li vro foi pu bli ca do sem au tor. O seu nome co me çou a apa re cer
so men te no sé cu lo II, co in ci din do com a bus ca da au to ria do Li -
vro de Lu cas.

• Des co briu-se logo que o au tor do Evan ge lho de Lu cas era o mes -
mo do Li vro dos Atos dos Após to los.

• Va mos co nhe cer a se guir um pou co mais so bre Lu cas?

• É men ci o na do em três car tas: Fi le mon 24; Cl 4,14; 2Tm 4,11.

• No Li vro dos Atos, en con tra mos em al gu mas par tes a pa la vra
“nós”, o que tem le va do os pes qui sa do res a afir mar que Lu cas
nes te pe río do foi com pa nhe i ro de Pa u lo: At 16,10-17; 20,5-15;
21,1-18; 27,1-28,16.

• Co nhe ceu Pa u lo e seu pen sa men to (o dis cur so de des pe di da dos
an ciões de Êfe so re ve la al guém que é pro fun do co nhe ce dor da
alma pa u li na), em bo ra haja di fe ren ças te o ló gi cas (ex. con cep ção
de após to lo: para Lu cas são so men te os doze, ex clu in do Pa u lo;
en quan to este se con si de ra após to lo pelo en con tro com Je sus no
ca mi nho de Da mas co).

• A aná li se de sua obra nos faz per ce ber que usa a lín gua gre ga com 
pro pri e da de e que acom pa nha os mo de los es ti lís ti cos e li te rá ri os
dos au to res he le nís ti cos.

• As abun dan tes ci ta ções do Pri me i ro Tes ta men to, se gun do a ver -
são dos Se ten ta, re ve lam que tem co nhe ci men to dela e cer ta fa -
mi li a ri da de com a tra di ção e a cul tu ra ju da i cas da diás po ra
he le nis ta.

• Os da dos aci ma nos per mi tem tra çar este per fil: Lu cas era pes soa
cul ta da diás po ra ju da i ca, cris tão da se gun da ge ra ção ou tam bém
cha ma do pe río do su ba pos tó li co.

• Escre ve para co mu ni da des de lín gua gre ga. Alguns in di cam
Anti o quia da Sí ria como a ci da de de onde es cre veu.
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Na missão, a mulher marca presença

Ao en trar no sa lão onde acon te ce ria o en con tro As mu lhe res na
Bí blia, meu olhar foi ca ti va do por uma fra se: “Me ta de da hu ma ni da -
de é mu lher, a ou tra me ta de nas ceu de uma mu lher”.

Qu an do per gun tei quem es cre ve ra a fra se, uma mu lher se apro -
xi mou e me con fi den ci ou: “Quem es cre veu fui eu. É a re a li da de! Re -
a li da de es que ci da. Em nos sa co mu ni da de, quem aguen ta os tran cos,
o tra ba lho de for mi ga, so mos nós, mu lhe res. Qu an do há ele i ção, nor -
mal men te quem con cor re é ho mem, quan do há vi a gens a fa zer para
re pre sen tar a co mu ni da de, nor mal men te quem vai é ho mem. Ao es -
cre ver a his tó ria de nos sa co mu ni da de, quem apa re ce ria? Ho mem
nor mal men te! Pen so que acon te ceu o mes mo na his tó ria do povo de
Deus, na his tó ria das co mu ni da des”. E com es sas re fle xões co me ça -
mos o curso.

Nu me rar... No me ar...

Pe dro, Pa u lo, Fe li pe, Bar na bé, Si las, Mar cos, João... são os no -
mes que mar cam a vida das pri me i ras co mu ni da des. É vida, his tó ria,
ca mi nha da, re a li za da por fi gu ras mas cu li nas. Assim é nos sa ma ne i ra
de ver, de ler os tex tos bí bli cos. As mu lhe res fi cam na som bra, sem
nome, si len ci a das. So men te al guns no mes e ros tos apa re cem.

Nos sas re fle xões te rão como en fo que as mu lhe res na co mu ni -
da de primitiva.

Nes te pri me i ro es cri to, apre sen to uma lis ta gem de to das as mu -
lhe res men ci o na das no Li vro dos Atos.
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1,14 Ma ria, a mãe de Je sus e ou tras mu lhe res par ti ci pam 
des de o iní cio da vida das co mu ni da des.

5,1-11 His tó ria de Sa fi ra e Ana ni as na co mu ni da de de
Je ru sa lém.

5,14 Con ver são de ho mens e mu lhe res no cres ci men to da 
co mu ni da de.

6,1-6 As vi ú vas he le nis tas são pre ju di ca das na par ti lha do 
pão diá ria.

8,3 Notí cia de ho mens e mu lhe res per se gui dos por Sa u lo.

8,12 Mais uma vez se fala da con ver são de ho mens e
mu lhe res.

8,27 Men ção de Can da ce, ra i nha da Etió pia.

9,2 Pa u lo pla ne ja le var pre sos ho mens e mu lhe res cris -
tãos de Da mas co.

9,36ss. Uma dis cí pu la de nome Ta bi ta.

12,12ss. Ma ria, mãe de João, re ú ne a co mu ni da de em sua
casa; é men ci o na da Rode, a es cra va.

13,50 Mu lhe res no bres, te men tes a Deus, ins ti ga das con -
tra Pa u lo e Bar na bé.

16,1 Mu lher cren te e ju dia, mãe de Ti mó teo.

16,11-15.40 Lí dia, sua casa abre as por tas para a boa no tí cia na
Eu ro pa.

16,16ss. His tó ria da es cra va com dons de adi vi nha ção.

17,4 No tí cia de mu lhe res im por tan tes em Tes sa lô ni ca
que ade rem à fé cris tã.

17,12 Na Be re ia, ou tras mu lhe res ade rem à co mu ni da de.

17,34 A fi ló so fa Da ma ris, em Ate nas, ade re à fé cris tã.

18,1ss. Pris ci la, tra ba lha do ra e mis si o ná ria.

21,5s Cri an ças, mu lhe res e ho mens em Tiro se des pe dem,
fora da ci da de, de Pa u lo e Si las.
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21,9 No tí cia das qua tro fi lhas de Fi li pe que pro fe ti zam
em Ce sa re ia.

22,4 Pa u lo faz a me mó ria dos ho mens e das mu lhe res que 
per se gui ra.

23,16 No tí cia de que Pa u lo ti nha uma irmã.

24,24 Dru si la, mu lher do pro cu ra dor Fé lix.

25,13.23 Be re ni ce, mu lher do rei Agri pa.

26,30 Nova men ção de Be re ni ce, mu lher do rei Agri pa.

No me ar... Re co nhe cer...

Há mu lhe res de todo tipo: com nome e sem nome, pro ta go nis -
tas ou mis tu ra das à mul ti dão, que ace i tam a fé cris tã e ade rem à co -
mu ni da de e há as que não se con ver tem e até di fi cul tam a ex pan são
da boa no tí cia.

Fazer o le van ta men to nos faz per ce ber sua pre sen ça. São es tas 
mu lhe res men ci o na das que nos con vi dam a fa zer me mó ria da que las 
que fo ram si len ci a das ou tor na das in vi sí ve is, pois o mun do pa tri ar -
cal e sua men ta li da de pe ne tra ram nas pri me i ras co mu ni da des. Os
es cri to res da his tó ria da igre ja não es ca pa ram des ta in fluên cia.
Assim, des de seus pri me i ros pas sos, a ca mi nha da é mar ca da men te
pa tri li ne ar.

Re ce be re is uma for ça, a do Espí ri to San to que des ce rá so bre vós, e se -
re is mi nhas tes te mu nhas em Je ru sa lém, em toda a Ju de ia e a Sa ma ria, e até
os con fins da ter ra (At 1,8).

O evan ge lis ta Lu cas nos apre sen ta aqui o pro gra ma de seu li vro 
Atos: a di fu são da boa no tí cia por meio de mis si o ná ri os e mis si o ná ri as
iti ne ran tes. Ao acom pa nhar mos o ca mi nho tra ça do pelo au tor, per ce -
be re mos que ele cos tu ra frag men tos de his tó ria com co lo ri do di fe ren -
te e pe cu li a ri da des pró pri as, com a fi na li da de de apre sen tar as eta pas
da pro pa ga ção da fé. A ca mi nha da não foi isen ta de con fli tos, mas
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hou ve tam bém ex pres sões de so li da ri e da de, uni da de de fé e in ten tos,
di ver si da de de ex pe riên ci as e ex pres sões.

O au tor dos Atos, como ou tros au to res bí bli cos, não foge do
pro ces so de pa tri ar ca li za ção das fun ções mis si o ná ri as, apos tó li cas e
de di a co nia, re ve la da nos es cri tos do pe río do su ba pos tó li co.

Re fle ti re mos, ao lon go des tes en con tros, so bre al gu mas mu lhe -
res que se des ta ca ram nas co mu ni da des pri mi ti vas. Se rão elas que
nos fa rão lan çar a per gun ta pela fun ção e pre sen ça da mu lher na iti ne -
rân cia mis si o ná ria. Se rão elas que nos re cor da rão das inú me ras mu -
lhe res que fo ram esquecidas, silenciadas, tornadas invisíveis.

Ter fe i to uma lis ta gem de tex tos em que apa re cem mu lhe res
pode pa re cer mo nó to no, mas é o pri me i ro pas so para tirá-las do es -
que ci men to, do ano ni ma to e do si lên cio. Está mais do que na hora de
re cons tru ir a ex pe riên cia des sas ir mãs que nos pre ce de ram na fé e no
com pro mis so de viver uma comunidade de iguais.

 Para aprofundamento
1. Leia os tex tos e con te apro xi ma da men te quan tas mu lhe res fo -

ram lis ta das.

2. Esta cons ta ta ção faz bro tar em nós que re fle xão?

3. Com o gru po, ava lie a pre sen ça da mu lher em sua co mu ni da de.
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Escolhas que marcam a história

To dos eles, com al gu mas mu lhe res e Ma ria, a mãe de Je sus, e os ir -
mãos de Je sus, per ma ne ci am unâ ni mes na ora ção (At 1,14).

Ao ler es sas pa la vras, fico per ple xa, so bre tu do após ter fe i to o
le van ta men to da pre sen ça das mu lhe res no li vro dos Atos. Per ple xi -
da de por quê?

Pre sen ça im plí ci ta

Des de o iní cio, Lu cas co lo ca-nos a par do seu in ten to: dar con -
ti nu i da de ao seu pri me i ro li vro, o Evan ge lho. Ele faz isso de modo
ad mi rá vel, lem bran do-nos a as cen são de Je sus e a vol ta do gru po
para Je ru sa lém, seja no Evan ge lho seja nos Atos (Lc 24,50-53;
At 1,9-12).

Até aqui, tudo bem! O que nos sur pre en de são os ver sí cu los a
se guir: “Qu an do che ga ram, su bi ram no piso su pe ri or onde se alo ja -
vam: Pe dro e João, Ti a go e André, Fe li pe e Tomé, Bar to lo meu e Ma -
te us, Ti a go de Alfeu, Si mão, o ze lo te, e Ju das de Ti a go. To dos eles,
com al gu mas mu lhe res, a mãe de Je sus, e seus ir mãos, per se ve ra ram
na ora ção” (At 1,13-14).

O tex to nos diz que há ho mens e dá seus no mes, diz que há
mu lhe res, mas não diz quan tas e não dá no mes. Po de mos ima gi nar
que as mu lhe res pre sen tes se jam as mes mas que Lu cas men ci o na
em seu Evan ge lho (Lc 8,1-3), por que não pen sar, tam bém, em
Mar ta e Ma ria, mu lhe res ami gas de Je sus, em cuja casa ele se
hos pe da va (Lc 10,38-39)? E as mu lhe res tes te mu nhas da res sur -
re i ção (Lc 24,1-11.23-24)?
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Essas mu lhe res acom pa nha ram Je sus, se guin do-o e ser vin do-o
des de a Ga li le ia. Essas mu lhe res su bi ram com Je sus a Je ru sa lém,
per ma ne cen do fiéis ao pé da cruz. Essas mu lhe res, de ma nhã cedo,
vi ram o tú mu lo va zio, fo ram as pri me i ras tes te mu nhas da res sur re i -
ção do Se nhor (Lc 23,55-24,24). E, aqui nos Atos, as pró pri as pa la -
vras de Lu cas nos de i xam en ten der que pre sen ci a ram a des pe di da de
Je sus, aco lhen do a pro mes sa do Espí ri to San to, re ce ben do o en vio de
se rem tes te mu nhas até os con fins do mun do (At 1,7-8). Ago ra, jun ta -
men te com os onze, os ir mãos e Ma ria, a mãe do Se nhor, per se ve ram
na ora ção, na es pe ra da for ça pro me ti da que virá do alto (At 1,9-14).

Pre sen ça si len ci a da

É esta le i tu ra que sus ci ta nos sa per ple xi da de:

¢ Lu cas, ao fa lar dos após to los, faz ques tão de men ci o nar seus 
no mes. Ao fa lar das mu lhe res, si len cia seus no mes, de i xan -
do-as no ano ni ma to.

¢ Logo a se guir, pre o cu pa do em man ter o nú me ro doze e, por
isso, sen tin do a ne ces si da de de pre en cher o lu gar de i xa do
por Ju das Isca ri o tes, Lu cas co lo ca na boca de Pe dro seu pri -
me i ro dis cur so: “Irmãos, há ou tros ho mens que nos acom -
pa nha ram en quan to o Se nhor Je sus es ta va en tre nós, des de o 
ba tis mo de João até que foi ar re ba ta do de nós. Ago ra é pre -
ci so que um de les seja co nos co tes te mu nha da res sur re i ção”
(At 1,21-22).

¢ Ao fa lar “ir mãos”, nos sa lin gua gem in clu si va an dro cên tri ca 
nos leva a ver ros to de ho mens, o que é re for ça do pe las pa la -
vras se guin tes “ou tros ho mens”.

Esco lhas que mar cam a his tó ria

O dis ci pu la do de mu lhe res é tes te mu nha do não so men te nos
evan ge lhos si nó ti cos, como no Evan ge lho de João. Mar cos afir ma
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que elas se gui ram, ser vi ram Je sus na Ga li le ia, su bi ram com Je sus até
a cruz (Mc 15,40s). O pró prio Lu cas as tira do ano ni ma to, tes te mu -
nhan do seus no mes: Ma ria Ma da le na, Jo a na e Su sa na (Lc 8,2-3). E
to dos os evan ge lis tas afir mam que as mu lhe res são as pri me i ras tes -
te mu nhas da res sur re i ção. Elas são in cum bi das de anun ciá-la aos
onze (Lc 24,1-10).

É um novo iní cio! Aque las, cujo tes te mu nho não era con si de ra -
do, o Se nhor Je sus con si de ra, es co lhe para se rem por ta do ras da no vi -
da de: a vida ven ceu a mor te.

A mu lher mar ca pre sen ça, mas Lu cas faz uso da lin gua gem tí -
pi ca do seu tem po. Esta lin gua gem traz uma vi são de mun do an dro -
cên tri ca, uma lin gua gem e uma vi são de mun do cen tra da no ho mem.
É uma vi são que co lo ca o ho mem e suas ex pe riên ci as como re fe rên -
cia para todas as experiências humanas.

Ma ria Ma da le na, Jo a na, Su sa na e ou tras mu lhe res pre en chi am
os cri té ri os enun ci a dos por Pe dro para se rem após to las, pois elas fo -
ram tes te mu nhas do início até o fim.

Ao usar a lin gua gem an dro cên tri ca, Lu cas mar ca a his tó ria das
co mu ni da des, in flu en cia a par ti ci pa ção da mu lher na vida da Igre ja.

A vi são an dro cên tri ca e se xis ta da re a li da de so ci al e ecle si al si -
len ci ou, apa gou e ex clu iu as mu lhe res. Esta ma ne i ra de pen sar in -
flu en ci ou a vida das co mu ni da des, a me mó ria das co mu ni da des,
pois, a par tir de en tão, são cri a dos os pres su pos tos da ex clu são da
mu lher, da li de ran ça e dos mi nis té ri os ecle si a is.

Lu cas nos tes te mu nha que Je sus pas sou en tre nós, fa zen do o
bem (At 10,38). Ma ria Ma da le na, Jo a na, Su sa na, Mar ta, Ma ria e
mu i tas outras, ao en con trarem-se com ele, res sus ci ta ram como no vas 
mu lhe res. Foi o iní cio de algo to tal men te novo: mu lher dis cí pu la,
mu lher após to la, mu lher diá co na, mu lher tes te mu nha, mu lher...
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Acon te ceu um novo iní cio... Deve acon te cer um novo iní cio...
Por isso, urge res ga tar as his tó ri as das mu lhe res, seus ros tos, seus no -
mes, seu pro ta go nis mo, sua pre sen ça e sua memória.

 Para aprofundamento
1. A lin gua gem an dro cên tri ca é usa da ain da nos dias de hoje?

2. Na sua co mu ni da de, como ela se faz pre sen te?

3. Con te ca sos.
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Maria, presença que cativa o Espírito Santo

Ten do-se com ple ta do o dia de Pen te cos tes, es ta vam re u ni dos no mes -
mo lu gar (At 2,1).

Admi ro uma pin tu ra so bre o dia de Pen te cos tes. Ma ria, a Mãe
de Je sus, está ro de a da pe los doze após to los. So bre cada ca be ça, há
uma lín gua de fogo. O qua dro é co nhe ci do, fa mi li ar, mas, des ta vez, a 
con tem pla ção faz bro tar uma in ter ro ga ção: Por que so men te uma
mu lher, a Mãe de Je sus?

Acre di to que o pin tor pe ne trou pro fun da men te no es pí ri to de
Lu cas. O Li vro dos Atos é a con ti nu i da de do Evan ge lho: a boa no tí cia 
de Je sus, a boa no tí cia das co mu ni da des.

O pri me i ro li vro, o Evan ge lho, abre-se com a pre sen ça for te de
al gu mas per so na gens, en tre elas se so bres sa em: Ma ria, o Espí ri to
San to e Je sus.

Va mos acom pa nhar

¢ O Espí ri to San to virá so bre ti... (Lc 1,35)

¢ Isa bel, che ia de Espí ri to San to, ex cla mou... (Lc 1,41)

¢ Za ca ri as, che io de Espí ri to San to, pro fe ti zou... (Lc 1,67)

¢ Si meão se gui a va pelo Espí ri to San to... (Lc 2,25)

¢ O céu se abriu, des ceu so bre ele o Espí ri to San to... (Lc 3,22)

¢ Je sus, che io de Espí ri to San to, afas tou-se do Jor dão e de i -
xou-se le var pelo Espí ri to ao de ser to... (Lc 4,1)

¢ Impul si o na do pelo Espí ri to, Je sus vol tou à Ga li le ia... (Lc 4,14)

¢ O Espí ri to do Se nhor está so bre mim... (Lc 4,18)
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Ao ler no va men te es ses tex tos, uma re fle xão es pon tâ nea vem:
lá onde está Ma ria, está o Espí ri to San to. Lá onde está o Espí ri to, há
no vi da de. Onde há no vi da de, de sa bro cha a vida. O Espí ri to é ca ti va -
do pela pre sen ça de Ma ria. Nem sem pre seu nome é ver ba li za do, mas 
ela está pre sen te, e sua pre sen ça cha ma a for ça do Espí ri to que faz re -
co nhe cer, pro fe ti zar, que guia e con duz. E em sua pre sen ça, na vida
co ti di a na de Na za ré, o fi lho Je sus cres ce for te e che io de sa be do ria
(Lc 2,40.52).

Lu cas, no seu se gun do li vro, os Atos, des de as pri me i ras pa la -
vras, quis nos di zer que tudo isso con ti nua:

¢ de po is de dar ins tru ções aos após to los que ha via es co lhi do
(At 1,2).

¢ João ba ti zou com água, vós em bre ve se re is ba ti za dos com
o Espí ri to San to (At 1,5).

¢ Mas re ce be re is uma for ça do Espí ri to San to que virá so bre
vós. E se re is mi nhas tes te mu nhas... (At 1,8).

¢ To dos eles es ta vam re u ni dos com al gu mas mu lhe res, a mãe
de Je sus... (At 1,14).

¢ Estan do re u ni dos no mes mo lu gar (At 2,1).

O Espí ri to pro me ti do des ce so bre os dis cí pu los e as dis cí pu las,
ca ti va do pela pre sen ça de Ma ria. Esta é a úni ca vez em que se fala
dela no Li vro dos Atos, úni ca e in dis pen sá vel pre sen ça da mãe de Je -
sus. Sem ela, não ha ve ria Je sus; sem ela, não ha ve ria as pri me i ras
co mu ni da des.

Maria gera em seu ven tre o Fi lho de Deus. Ma ria gera em
seu co ra ção os fi lhos e as fi lhas que vão dar con ti nu i da de ao Pro -
je to de Vida.

O tex to de Atos 2,1 não men ci o na o nome de Ma ria, mas, ao
lon go dos sé cu los, os ar tis tas sem pre a in clu í ram na cena. Os pin to res 
in ter pre tam a fé do povo, que vê Ma ria como mãe de Je sus e nos sa
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mãe. Fa zen do isso, in ter pre tam cor re ta men te as pri me i ras pá gi nas do 
Li vro dos Atos, pois o tex to diz: “Estan do re u ni dos no mes mo lu gar”,
re pe tin do ao pé da le tra as ou tras pa la vras, “to dos eles es ta vam re u ni -
dos, com al gu mas mu lhe res, a mãe de Je sus”. Este es tar re u ni dos,
este es tar no mes mo lu gar, nos fala de con ti nu i da de. O mes mo lu gar,
as mes mas pes so as.

Então, quer Lu cas, quer os pin to res, quer a Igre ja ao lon go do
tem po, to dos co me te ram uma gran de injustiça.

Lu cas in flu en ci a do pela lin gua gem pa tri ar cal ig no ra as mu lhe -
res, como as ha via ig no ra do na es co lha do após to lo subs ti tu to, e faz
sair às praças somente homens.

Os pin to res, na sua pi e da de po pu lar, apre sen tam Ma ria no con -
ví vio dos após to los – Ma ria, a Mãe de Je sus, Ma ria, mãe dos após to -
los, Ma ria, a Mãe da Igre ja nas cen te, Ma ria, aque la sem a qual não há
Espí ri to San to, Ma ria na sua ma ter ni da de di vi na espoliada de sua
humanidade.

Mas as ou tras mu lhe res, as mu lhe res sem ros to e nome, de sa pa re -
cem das pin tu ras como de sa pa re ce ram da his tó ria. Elas, que se gui ram
Je sus, ser vi ram-No, su bi ram com Ele até a cruz, de sa pa re cem. Elas,
com nome de Ma ria Ma da le na, Ma ria de Clo pas, Su sa na, Jo a na, es co -
lhi das como tes te mu nhas pri vi le gi a das do Res sus ci ta do, são es que ci das.

Elas, como to das as mu lhe res, cla mam para que sua me mó ria
seja acor da da. Quem sabe um pin tor ou sa do ou pin to ra ou sa da as re -
pre sen te em uma cena de Pen te cos tes, fa zen do jus ti ça de po is de dois
mil anos de história.
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 Para aprofundamento
1. “Lá onde está Ma ria, está o Espí ri to San to”. O que você pen sa

des ta ex pres são?

2. “Ten do-se com ple ta do o dia de Pen te cos tes, es ta vam re u ni dos
no mes mo lu gar.”

(At 2,1). Como você in ter pre ta este ver sí cu lo?

Quem es ta va pre sen te no mes mo lu gar?

3. Se você fos se ar tis ta plás ti co, como re pre sen ta ria es tes pri me i -
ros ca pí tu los dos Atos?
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Uma conversa com Safira

Ao ler os Atos dos Após to los, en tre tan tas mu lhe res anô ni mas,
nos en con tra mos com uma mu lher com nome e ros to (5,1-11). Cha -
ma-se Sa fi ra e é ca sa da com Ana ni as. O tex to não nos diz se o ca sal é
jo vem ou ve lho. Não nos diz se tem fi lhos. Con ta-nos que ti nha uma
pro pri e da de e de ci di ra ven dê-la e le var o di nhe i ro para Pe dro.

O que me cha ma aten ção no tex to é que o ma ri do, Ana ni as, an -
tes de ven der a pro pri e da de pede o con sen ti men to de Sa fi ra e, com
sua co ni vên cia, re tém uma par te do valor recebido.

Então, nas ceu o de se jo de con ver sar com esta mu lher, que tem
o amor do ma ri do, tem o res pe i to do ma ri do, tem um ma ri do que a
con sul ta e quer seu con sen ti men to an tes de ven der bens. A se guir
acom pa nhe a mi nha conversa com esta mulher.

Ca rís si ma Sa fi ra,
Fi quei mu i to con ten te em co nhe cer o re la ci o na men to bo ni to

que ti nhas com teu ma ri do. Ou tros ho mens, do teu tem po, como tam -
bém do meu, não con sul tam a es po sa quan do se tra ta de ne gó ci os,
pois so bre bens nor mal men te quem de ci de é o ma ri do. Mu i ta mu lher
que co nhe ço só toma co nhe ci men to de po is do acon te ci do.

Acre di to que esta re la ção bo ni ta te pre pa rou a per ce ber a no -
vi da de que sur gia em Je ru sa lém. As dis cí pu las e os dis cí pu los de Je -
sus, de po is de al guns mo men tos de medo e con fu são, co me ça ram
algo novo. Pro cla ma vam: Je sus está vivo!

Ti nham vi vi do a ex pe riên cia be lís si ma do en vio do dom do
Pai: o Espí ri to San to. E, ago ra, re ple tos des ta for ça nas ca sas, es ta -

30 PVN 292



vam vi ven do de um je i to novo. Fa zi am me mó ria de Je sus. Esta vam
ale gres e con fi an tes. Ou sa vam re la ções no vas. E, na fra ção do pão,
apren di am a par ti lhar.

Bo ni to! Os re la tos nos di zem que não ha via ne ces si ta dos en tre
eles. Acre di to que para vo cês deve ter sido uma gran de ale gria. Pen -
so eu que nas con ver sas vo cês de vi am so nhar com tem pos no vos. E tu 
um dia ou vis te fa lar de al guém que ven deu o cam po e co lo cou o re -
sul ta do aos pés dos após to los. E não foi so men te um, fo ram vá ri os.

O pro je to da casa, que nós hoje cha ma mos da co mu ni da de, ge -
rou en tu si as mo, e Ana ni as te fez a pro pos ta: va mos ade rir, va mos ex -
pe ri men tar, va mos ven der nós tam bém nos sa pro pri e da de.

Vejo-te, com os olhos bri lhan do, com en tu si as mo es quen tan do
o co ra ção. To pas te na hora, pois nós, mu lhe res, so mos mu i to ge ne -
ro sas e ou sa das. Per ce bes te a pos si bi li da de de am pli ar e cres cer nas 
no vas re la ções: não mais po bres, não mais de dis cri mi na ção, mas,
em seu lu gar, de igual da de em to dos os sen ti dos!

Mas, Sa fi ra, per mi to-me uma per gun ta: por que re ti ve ram
uma par te de di nhe i ro? Por que fa la ram que era tudo? O que foi?
Esta per gun ta me an gus tia, esta men ti ra ca u sou suas mor tes!

Foi medo do fu tu ro? Pen sa ram que cor ri am o ris co de so frer
pe nú ria? Enten do, a co mu ni da de es ta va dan do os pri me i ros pas sos e 
ti ve ram medo de fra cas sar. Apos tar, sim, mas qui se ram guar dar um
pou co por ques tão de se gu ran ça?

Mas por que men tir? Acre di to que nin guém te ria re pro va do
vo cês. Na casa, não ha via este ne gó cio de um ser me lhor que ou tro.

Ama vas tan to as sim teu ma ri do? Esta vam tão ar ra i ga dos em ti
os cos tu mes das re la ções de sub mis são da mu lher ao ho mem? O cos -
tu me do ma tri mô nio pa tri ar cal ti rou tua ini ci a ti va?
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Sa fi ra, ad mi ro-te mu i to, mas, ao mes mo tem po, sin to de cep -
ção. De cep ção pela opor tu ni da de que per des te. De cep ção por que ti -
nhas com pre en di do a no vi da de. De cep ção por que, após ter ini ci a do
um ca mi nho ou sa do, vol tas te atrás, te omi tis te, fos te co ni ven te com
algo er ra do.

A con ver sa com Sa fi ra abriu meu le que de ide i as. A ven da da
pro pri e da de acon te ceu com seu con sen ti men to, pois esta era sua ga -
ran tia para o fu tu ro. Com esta ação, li vre men te, es ta va de sis tin do da
se gu ran ça que lhe ca bia como di re i to. Di re i to, tal vez, nem mu i to
gran de, mas que era sua se gu ran ça fu tu ra. Re nun cia em fa vor da co -
mu ni da de, apos tan do na co mu ni da de, apos tan do na prá ti ca da par ti -
lha so li dá ria.

Sa fi ra sou be de ci dir, dar o pas so. De ci são e pas so não fá ce is,
pois era sua se gu ran ça que es ta va em jogo. Por que vol tou atrás? Por
que con sen tiu na re ten ção de parte do dinheiro?

A ini ci a ti va de re ter par te do di nhe i ro é de Ana ni as. Ele pro cu -
ra o con sen ti men to de Sa fi ra. Ao ace i tar, Sa fi ra tor na-se cos sa be do ra
e coautora da ação.

Vamos ou vir as pa la vras de Lu cas so bre o caso: “Mas, com a
co ni vên cia da es po sa, re te ve par te do pre ço. “Por que vos pu ses te
de acor do para ten tar des o Espí ri to do Se nhor?” (At 5,2.8). Per ce -
be-se um si lên cio de omis são. Per ce be-se uma fala de con sen ti men -
to. Con sen ti men to, omis são, a uma de ci são nas ci da no co ra ção de
Ana ni as: “Encheu Sa ta nás o teu co ra ção para men ti res ao Espí ri to
San to” (At 5,3).

O pla no de men tir nas ce den tro do co ra ção, que é lu gar dos afe -
tos, do en ten di men to, da de ci são e de onde par te a ação. Ana ni as re ve -
la um co ra ção di vi di do: quer apos tar no pro je to de com par ti lhar da co -
mu ni da de e, ao mes mo tem po, mos tra medo de apos tar sua se gu ran ça
fu tu ra nes te pro je to. Apos tar, sim, mas é ne ces sário res guar dar-se.
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Sa fi ra é cos sa be do ra, co nhe ce o que pas sa no co ra ção do es po -
so. Sa fi ra é co a u to ra por amor, co a u to ra no ma tri mô nio pa tri ar cal? O
mun do pa tri ar cal está en ra i za do nela a tal pon to que o cos tu me, a prá -
ti ca se cu lar le vou-a a com par ti lhar algo em que não acreditava?

Se guem al gu mas per gun tas ba se a das em hi pó te ses. São per -
gun tas que nos fa zem per ce ber o po ten ci al li ber ta dor pre sen te no tex -
to. São per gun tas que ti ram Sa fi ra da som bra de Ana ni as. São per -
gun tas que nos ques ti o nam, pois os ca mi nhos na mis são nos co lo cam
à fren te bar re i ras, li mi tes, fron te i ras a se rem cons tan te men te su pe ra -
das. Os ca mi nhos da mis são nos lan çam de sa fi os que cha mam em
jogo a ra di ca li da de da boa no tí cia. Os ca mi nhos da mis são nos fa lam
de co ra ções aber tos, de pés capazes de pular no escuro para enfrentar
o novo, o totalmente novo.

 Para aprofundamento
1. Ler aten ta men te o tex to de Atos 5,1-11 e ano tar to das as pas sa -

gens em que Sa fi ra é pro ta go nis ta.

2. Por que Sa fi ra é cos sa be do ra e co a u to ra?

3. Qual o novo que a mis são hoje nos de sa fia a as su mir?

4. Qu a is os me dos e as in se gu ran ças que nos le vam a ter a mes ma
ati tu de de Ana ni as e Sa fi ra?
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Tabita = Dorcas = Gazela

[...] as vi ú vas cho ran do e mos tran do tú ni cas e man tos, quan tas co i sas
que Dor cas lhes ha via fe i to quan do es ta va com elas [...] At 9,39b.

Pe dro, João, Estê vão, Fe li pe, Pa u lo, no meio da nar ra ti va de
tan tos ho mens, esta nar ra ção de mu lher cor re o ris co de pas sar sem
ser per ce bi da, ain da mais por que nos sa aten ção está vol ta da para Pe -
dro, que vi si ta Sa ma ria, que ope ra si na is e mi la gres. Nos so olhar,
nos so ler, con tu do, es tão apren den do a fu gir das re gras, das nor mas
de le i tu ra cos tu me i ra. Esta mos tre i nan do...

Ao ler com cu i da do e aten ção Atos 9,36-43, vá ri as pa la vras
cha mam-me a aten ção, a co me çar pelo pró prio nome da mu lher que
pro ta go ni za a nar ra ção.

¢ Ta bi ta, em gre go Dor cas, sig ni fi ca Ga ze la: te mos no tí ci as
que este nome na li te ra tu ra ju da i ca era dado de pre fe rên cia a 
mu lhe res es cra vas. O nome des per ta ima gens de be le za e
agi li da de.

¢ Ta bi ta era dis cí pu la: quan do Lu cas es cre ve esta me mó ria, o
tí tu lo dis cí pu la era dado a quem se co lo ca va nas pe ga das de
Je sus. Aco lhia a boa no tí cia, en tra va na co mu ni da de e ace i -
ta va o de sa fio de vi ver e te cer no vas re la ções.

¢ Ta bi ta era no tá vel pe las boas obras e es mo las que fa zia.
Nas ce uma in ter ro ga ção: foi es cra va, li ber tou-se para po der
dis por de me i os para fa zer es mo las? Não sa be mos, o tex to
nes te sen ti do não é mu i to cla ro. Ela dá es mo las? Po de ría -
mos fi car com esta ima gem, mas, o ver sí cu lo 39b nos ilu mi -
na pos te ri or men te. Ta bi ta não dá es mo las. Dar es mo las na
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nos sa men ta li da de é dar o que so bra. So bra de co mi da, so bra 
de rou pas, so bra... Este não é o seu caso. As boas obras de
Ta bi ta nos são re ve la das pe las pa la vras das vi ú vas: mos tra -
vam as tú ni cas e man tos que Ta bi ta ha via fe i to quan do es ta -
va com elas. Pa la vras que abrem ho ri zon tes: ha via fe i to. Pa -
la vras que fa lam de te cer, de pre pa rar pa nos, de cor tar e
cos tu rar. De tem po ti ra do, quem sabe, do seu li dar co ti di a -
no, das ho ras de vi gí lia, re cor tes de tem po rou ba dos ao re -
pou so, la zer, sono, para o fa zer co le ti vo, co mu ni tá rio. Não
tra ba lhou so zi nha, mas jun to com elas, su prin do as ne ces si -
da des, en sa i an do o novo.

¢ Ta bi ta quem é? Uma mu lher vi ú va, uma mu lher ca sa da, sol -
te i ra, li vre, es cra va? O tex to não diz, de i xa em aber to. O tex -
to ori en ta nos so olhar so bre a afli ção das vi ú vas e como Ta -
bi ta ti nha sido Ga ze la para elas.

Esses da dos nos le vam a pen sar: vi ú va sem pre nos re cor da po -
bre za, so fri men to, pe nú ria. Si tu a ção de de sam pa ro. Si tu a ção viva e
pre sen te na co mu ni da de que es cu ta Lu cas nar rar este fato. Si tu a ção
vi vi da na ci da de de Jope, cen tro de co mér cio, cen tro prós pe ro, cen tro 
de onde de sen ca de ou a re vol ta ju da i ca con tra Roma. Ci da de des tru í -
da e ar ra sa da pe las le giões ro ma nas: a re vol ta é con tro la da, mas de i xa 
atrás de si luto e so fri men to.

A si tu a ção é de pós-guer ra, de afli ção, si tu a ção que leva a co -
mu ni da de a olhar para Ta bi ta e como ela se tor nou dis cí pu la de Je sus. 
Esta si tu a ção dá o co lo ri do ao seu dis ci pu la do: “Nin guém con si de ra -
va ex clu si va men te seu o que pos su ía, pois tudo en tre eles era co -
mum” (At 4,32b). O que Ta bi ta pos su ía não con si de ra va ex clu si va -
men te seu, como tem po, tra ba lho, pro fis são, cri a ti vi da de e bens.
Co lo cou tudo aos pés da co mu ni da de. Re u niu as mu lhe res e as vi ú vas 
que pas sa vam ne ces si da des e, jun tas, co me ça ram a ex pe ri men tar este 
novo je i to de se re la ci o nar, de par ti lhar. Ela era a ani ma do ra. Ela era
o exem plo. Ela con vi da va, co or de na va, tra ba lha va e ani ma va. Ensi -
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na va a te cer, cor tar, cos tu rar, par ti lhar os bens, a fim de não ha ver ne -
ces si ta das (At 2,44-45; 4,34-35).

Ta bi ta, ga ze la: agi li da de em com pre en der o pro je to de Je sus;
agi li da de em or ga ni zar mu lhe res e ho mens ao re dor do projeto de
Jesus.

Ta bi ta, dor cas, ga ze la: be le za que não pode mor rer. As vi ú vas
cho ram, a co mu ni da de cho ra. Sua mor te ofus cou a be le za da co mu ni -
da de. As vi ú vas cho ram, a co mu ni da de man da vir Pe dro. E Pe dro
aten de e vem. Na so li dão, no si lên cio, ora, or de na: “Ta bi ta, le van -
ta-te! E apre sen ta-a viva”. Le van ta-te, é a pa la vra de res sur re i ção, a
pa la vra da vida, que de vol ve Ta bi ta à vida, de vol ve a ga ze la à
comunidade, devolve a beleza do projeto à comunidade.

“Espa lhou-se a no tí cia por toda Jope, e mu i tos cre ram no Se -
nhor” (At 9,43). Ta bi ta é vida para a co mu ni da de; Ta bi ta res sus ci ta -
da é boa no tí cia para os que ain da não cre em; Ta bi ta é nome de
evan ge li za ção.

Cor ri as ve loz no ca mi nho.
A mor te in ve jo sa es pre i tou,
bar rou tua ágil e bela cor ri da.
Ta bi ta, dor cas, ga ze la,
o nome sus sur ra do,
mur mu ra do no cho ro.
As tú ni cas, as man tas fa lam
de tuas obras para elas
de um so nho te ci do com elas.
E de re pen te uma boa no tí cia:
Ta bi ta vive!
Ga ze la de novo ágil cor re.
Dor cas, a be le za da uto pia.
O nome que era boas obras
para as mu lhe res, as vi ú vas
tor na-se boa no tí cia,
tor na-se nome que evan ge li za.
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 Para aprofundamento
1. Leia no va men te Atos 9,32-43: há ou tros ele men tos que o ar ti go

es que ceu?

2. Amplie a re fle xão.

3. Na sua co mu ni da de, há mu lhe res que são como Ta bi ta: con te
sua his tó ria.
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A casa de Maria

Dan do-se con ta da si tu a ção, di ri giu-se à casa de Ma ria, a mãe de João,
o que tem o cog no me de Mar cos (At 12,12-17).

Quem se dá con ta da si tu a ção é Pe dro, ator do a do pela pri são,
ator do a do pela li ber ta ção mi la gro sa. Ator do a do pe los acon te ci men -
tos, sen te a ne ces si da de de en trar na nor ma li da de e, en tão, lem bra-se
da casa de Ma ria.

Aos ho mens, fica o pa pel de he rói, as lu tas, as per se gui ções, as
con quis tas, as vi tó ri as. Os fe i tos ex tra or di ná ri os são co lo ca dos como
par te do mun do dos ho mens, os fe i tos da nor ma li da de são co lo ca dos
como par te do mun do das mu lhe res. É nes ta óti ca que po de mos ler
Atos 12,12-19. Con tu do, nes te tre i no que estamos fazendo, podemos
ensaiar outro pensar.

No mun do em que vi ve mos, mar ca do ain da hoje pelo pa tri ar ca -
lis mo, há um de se qui lí brio nas re la ções, e este de se qui lí brio pro vo ca
con fu são, caos, vi o lên cia, per se gui ção e mor te, não so men te na ques -
tão so ci al, mas tam bém na questão interpessoal e pessoal.

O de se qui lí brio vem da de sar mo nia, da di co to mia en tre o pú -
bli co e o pri va do. É con si de ra do pú bli co o mun do do exer cí cio das
re la ções de po der eco nô mi co, po lí ti co, so ci al e re li gi o so, que são as -
pec tos con si de ra dos como es sen ci a is na con du ção da his tó ria. É con -
si de ra do pri va do o mun do dos sen ti men tos, do co ti di a no, da qui lo
que, segundo a lógica corrente, não influi sobre a história.

Pe dro, como os após to los, en trou nes ta óti ca: o anún cio da boa
no tí cia pro vo cou um con fron to de po de res e ele, en tão, foi para a pri -
são. Sai da pri são de um je i to mu i to pró xi mo do des va rio que, em ge -
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ral, se diz que é pró prio de mu lhe res. Fica des nor te a do e se dá con ta
da si tu a ção. Pro cu ra a casa de Ma ria, a mãe de João, cog no mi na do de
Mar cos. Des nor te a do pe los acon te ci men tos, busca “o norte” no
cotidiano, na casa de Maria.

A casa: os dis cí pu los e as dis cí pu las se en con tram nas ca sas
(At 2,46; 9,43). Pa u lo, em suas car tas, vá ri as ve zes “sa ú da a igre ja
que se en con tra na tua casa” (Fm 2; Rm 16,5).

Na casa de Ma ria, mãe de João, a co mu ni da de se en con tra em 
ora ção. Na casa, a es cra va Rode fica ale gre e até se es que ce de abrir a
por ta. Na casa, a es cra va não é re pre en di da pelo des cu i do, mas seu
anún cio é anún cio de ale gria: Pe dro foi mi la gro sa men te sol to.

A casa de Ma ria, mãe de João, é a casa de uma mu lher, é a
casa onde a es cra va tem um nome: Rode. No es pa ço pú bli co, Pe dro
fica des nor te a do. No es pa ço pri va do, Pe dro re cu pe ra a har mo nia, o
rumo, a ca pa ci da de de con ti nu ar sua mis são.

No re la to de Lu cas, na sua his to ri o gra fia, este in dí cio nos sur -
pre en de, pois ele apon ta para as re la ções so ci o fa mi li a res. Na casa de
Ma ria, mãe de João, a es cra va Rode tem nome, é tra ta da como pes -
soa, sem dis cri mi na ção, com dig ni da de. Não é uma co i sa, uma fer ra -
men ta ani ma da, como o cos tu me da épo ca afir ma va. É um ser hu ma -
no: co nhe ci da por nome, lo co mo ve-se na casa com li ber da de e
con fi an ça, abre o por tão, re co nhe ce Pe dro pela voz. A fe li ci da de dos
da casa tor na-a des cu i da da, tem in ti mi da de com os ir mãos e ir mãs,
re u nidos para orar e fa zer a me mó ria de Je sus. Não tem medo de cas -
ti gos, in sis te no anún cio: Pe dro está aqui.

Na casa, a es cra va Rode se mo vi men ta com li ber da de e ale -
gria, sai cor ren do anun ci an do: Pe dro está aqui! Ela é men sa ge i ra da
boa-nova: tes te mu nha da li ber ta ção de Pe dro.

Na casa que tem o nome de uma mu lher, na casa onde a es -
cra va Rode é pes soa, te cem-se re la ções no vas. A di co to mia en tre o
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pú bli co e o pri va do é su pe ra da, pois a casa se tor na o es pa ço onde é
pos sí vel en sa i ar o novo, ex pe ri men tar um novo je i to no exer cí cio do
po der.

Na casa de Ma ria e de Rode, o exer cí cio do po der é en sa i a do
em nova di men são. A casa, que mais tar de se cha ma rá Ekkle sia, é o
es pa ço em que acon te ce a as sem ble ia. Não as sem ble ia ex clu si va dos
ho mens li vres e ri cos, mas as sem ble ia da que les que acre di tam no Se -
nhor Je sus, da que les que aco lhem sua pro pos ta, vi vem seu pro je to.

Na casa, es ta vam re u ni dos, re u ni das em es pí ri to co mu ni tá -
rio, fa zen do co mu nhão e oran do pela li ber ta ção de Pe dro. Na casa de
Ma ria, há pes so as re u ni das para ce le brar a fé. Ma ria pre si de esta ce -
le bra ção. A casa é casa de Ma ria e, em sua casa, uma es cra va tem li -
ber da de de se au to a fir mar.

Na casa, o tes te mu nho das mu lhe res não é lou cu ra, mas boa
no tí cia. “Você está lou ca”, dis se ram para Rode, como dis se ram
para Ma ria Ma da le na, como dis se ram para as mu lhe res. O anún cio 
da Res sur re i ção foi con si de ra do um des va rio, fan ta sia de mu lher
(Lc 24,11.22-24). Na casa, as mu lhe res tes te mu nham a Res sur re i ção 
e são ou vi das.

Na casa, Rode tes te mu nha: Pe dro está aqui! Como as tes te -
mu nhas da res sur re i ção, ela in sis te, te i ma, bri ga pelo di re i to de ter re -
co nhe ci da a ver da de que anun cia.

Na casa, vive-se: “Não há ju deu nem gre go, não há es cra vo
nem li vre, não há nem ho mem, nem mu lher; vós sois em Cris to Je -
sus” (Gl 3,28). A pro fis são de fé tes te mu nha da pe los gá la tas não é
só pa la vra va zia, mas é pa la vra vi vi da que rom pe bar re i ras en tre ho -
mem e mu lher, en tre se nho res/se nho ras e es cra vos/es cra vas. Na
casa de Ma ria, é pos sí vel abo lir, se não de di re i to, de fato, o sis te ma
pa tri ar cal, o sis te ma de do mi na ção de se nho res/se nho ras so bre seus
escra vos/es cra vas. É pos sí vel vi ver o ser li vre, o ser um/uma no Se -
nhor Je sus.
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 Para aprofundamento
1. Por que Lu cas as so cia a casa às mu lhe res?

2. Como nos Atos a casa se tor na o lu gar das no vas re la ções?

3. Hoje, a par tir de que lu gar po de ría mos co me çar a te cer no vas
re la ções?
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Falando com Lídia

No pas se io que es ta mos fa zen do pe los Atos dos Após to los,
de pa ra mo-nos com o ca pí tu lo 16,11-15, em que apa re ce Lí dia, uma
mu lher sin gu lar. Das mu i tas mu lhe res pre sen tes no Li vro dos Atos,
ela é uma das pou cas que fala. Como Ta bi ta, não está so zi nha, mas
jun to com ou tras mu lhe res, que es tão re u ni das num dia de sá ba do
para ce le brar o cul to. Des ta ca-se pela pro fis são que exer ce, as sim
como sua com pa nhe i ra, fa mo sa, Pris ci la. É a úni ca mu lher te men te
a Deus de quem co nhe ce mos o nome. É a pri me i ra pes soa com
quem Pa u lo fala na Ma ce dô nia. A pri me i ra co mu ni da de na Eu ro pa
re ú ne-se em sua casa.

Por isso, nas ceu a von ta de de fa zer-lhe al gu mas per gun tas.

Lí dia, con ta ram-me mu i tas his tó ri as a seu res pe i to, es tou cu ri o sa
para ou vir sua voz, me con te...

Sem dú vi da, você ou viu fa lar que eu era uma vi ú va rica, por ter her da do
de meu fa le ci do ma ri do seu es ta be le ci men to de co mér cio de púr pu ra. Não foi
bem isso! Meu bem-es tar atu al não foi he ran ça e, sim, con quis ta mi nha e de mi -
nhas com pa nhe i ras de tra ba lho. Vou co me çar a con tar-lhe... Na épo ca, eu era
con si de ra da uma por fi ró po lis. Eram in di ca das por este nome pro fis si o na is,
tan to ho mens como mu lhe res, que pro du zi am a tin ta, tin gi am lãs e rou pas e as
ven di am. Era um tra ba lho am plo, de mo ra do, fa ti gan te e mal che i ro so. Por isso,
não era pra ti ca do in di vi du al men te e sem pre fora da ci da de.

Ha via duas ma ne i ras para ob ter a tin ta. A pri me i ra era ex tra ir a cor púr -
pu ra de ca ra mu jos ma rí ti mos en con tra dos em cer tas re giões. O te ci do ob ti do
era mu i to pre ci o so, e so men te os ri cos po di am com prar. A se gun da, vi nha da
ex tra ção ve ge tal de cer tas plan tas e ar bus tos, mu i to va ri a da e mais em con ta,
por isso bas tan te pro cu ra da. Até um es cri tor, Plí nio, o Ve lho, num li vro seu,
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fala dis so e acres cen ta que era um tra ba lho sujo e pe sa do, exer ci do pela ple be.
Vo cês di ri am, po va réu, pes so as li ber tas, que ro di zer es cra vas que con se gui ram 
a li ber da de.

Ha via uma re gião da Ásia Me nor, cha ma da Lí dia, mu i to co nhe ci da por
suas tin tu ra ri as. Com toda pro ba bi li da de, meu nome é lem bran ça do lu gar de
onde vim, não sei ao cer to... Qu an do fi quei li vre, já co nhe cia o tra ba lho, pois
era o que fa zia na casa dos meus do nos. Con tu do, re a li zá-lo so zi nha era uma
pre o cu pa ção. Foi aí que pen sei em con vi dar ou tras mu lhe res na mi nha si tu a -
ção, para en trar na em pre i ta da. Aos pou cos, con se gui mos até or ga ni zar um co -
lé gio, que ro di zer, uma as so ci a ção como vo cês di zem hoje.

Mi nha ad mi ra ção cres ceu bas tan te ao ou vir-te. Ago ra en ten do 
teu nome, por que Lu cas diz que és pro ve ni en te de Ti a ti ra... Mas
diga-me, por que vo cês es ta vam na be i ra do rio, em ora ção?

De ves sa ber que Fi li pos era a pri me i ra ci da de da Ma ce dô nia. Pri me i ra
em to dos os sen ti dos, ge o grá fi co e ci vil. Era co lô nia ro ma na, uma Roma em
mi ni a tu ra. Nos so tra ba lho sujo e mal che i ro so nos obri ga va a fi car à mar gem da
ci da de. Nós, mu lhe res, ha vía mos cons ti tu í do uma “casa”. Eu ti nha sido es co -
lhi da como lí der. Exer cía mos a mes ma pro fis são e pro fes sá va mos a mes ma re -
li gião. O ju da ís mo nos atra iu. Por isso so mos to das te men tes a Deus. De ves sa -
ber que ha via al guns ra bi nos que di zi am que, para re a li zar o cul to si na go gal,
era ne ces sá rio o Min jan, que ro di zer dez pes so as. Mu i tos exe ge tas do meu tem -
po con ta vam só os ho mens adul tos. No mun do he lê ni co, sob a ori en ta ção de al -
guns ra bi nos aber tos, con ta vam tam bém as mu lhe res e cri an ças. Assim, nós,
mu lhe res, po día mos re a li zar o cul to si na go gal. Vou con fi ar-te um sen ti men to:
fico tris te quan do fa lam de mim, como se fos se tá bu la rasa, um pa pel em bran -
co, na fren te de Pa u lo. Ele não nos en con trou va zi as. Nós es tá va mos pre pa ra -
das para aco lher a boa-nova, pois nos so lou vor, nos sa le i tu ra das Escri tu ras,
nos sa vi vên cia no co lé gio pro fis si o nal, ti nha-nos pre pa ra do para aque le mo -
men to. Pos so usar uma ana lo gia: nos so cor po de mu lhe res es ta va pre pa ra do
para ser fer men ta do, como uma mas sa que es pe ra o fer men to que a mu lher co -
lo ca para tor nar-se pão sa bo ro so.

Qu an do leio tua me mó ria no ca pí tu lo 16,9-15, fico sem pre en cu ca da
com a fra se con clu si va. É ver da de que for ças te Pa u lo a fi car na tua
casa?
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Pa u lo, quan do que ria, era mes mo tur rão. Nem pa re cia co nhe cer uma ci -
da de gre co-ro ma na, nem ter mo ra do em uma, aliás, ele era ci da dão ro ma no,
como tu bem sa bes. Fi li pos era ci o sa de ser co lô nia ro ma na e olha va como sus -
pe i tos os ju de us, so bre tu do se eram es tran ge i ros. Ao in sis tir para que fi cas se
em nos sa casa, es ta va ofe re cen do a ele e seus com pa nhe i ros de vi a gem um lu -
gar para se hos pe dar, a se gu ran ça e pro te ção que nos sa as so ci a ção pro fis si o nal
po dia lhe ofe re cer. Estan do eles em nos sa casa, as su mía mos a res pon sa bi li da de 
por eles, di an te das au to ri da des da ci da de.

Puxa, irmã Lí dia, es tás abrin do meus olhos! Hou ve al guns co men tá -
ri os so bre este for çar que te pin ta vam como uma mu lher rica, en fa -
da da, que ren do se exi bir, en quan to teu ges to foi de so li da ri e da de
com os mis si o ná ri os, ao ofe re cer-lhes pro te ção e se gu ran ça. Isso me 
dá co ra gem para for mu lar mais uma per gun ta: Lu cas pa re ce re ti -
cen te, como que obri ga do a fa lar de ti, ao es cre ver que na tua casa
nas ce a pri me i ra co mu ni da de da Eu ro pa?

Qu e ri da, irmã. Lu cas tem sua aten ção vol ta da para Pa u lo e sua equi pe
mis si o ná ria. Para ele, as ou tras pes so as, os acon te ci men tos, são ele men tos para 
em be le zar a mis são de Pa u lo e o ca mi nho da Pa la vra. Lu cas, te nho até dó dele,
era um ho mem mar ca do pelo seu tem po, em bo ra ti ves se boa von ta de. Mas,
nem que ele não qui ses se, ti nha que fa lar de mim. Vê, mi nha irmã, Fi li pos era
por ta de en tra da da Eu ro pa, era co lô nia ro ma na e ca pi tal da Ma ce dô nia. Nós,
mu lhe res, aco lhía mos em nos sa casa quem ne ces si tas se. Nós, mu lhe res, fo mos
a por ta de en tra da da boa-nova na Eu ro pa. Em nos sa casa, nas ceu a pri me i ra
co mu ni da de. Em nos sa co mu ni da de, as mu lhe res sem pre se des ta ca ram. Éra -
mos mu lhe res de ter mi na das, au tô no mas, pro fis si o na is com pe ten tes e bem-su -
ce di das. Tí nha mos tem pe ra men to for te, pois a vida as sim nos mol dou. Hou ve
con fli tos en tre Evó dia e Sín ti que, como de ves lem brar, mas Pa u lo sou be nos
res pe i tar e afir mou que nos sos no mes es tão es cri tos no li vro da vida (Fl 4,1-3).

Ah! mi nha ami ga e irmã, como foi bom con ver sar con ti go! Tua
con ver sa es cla re ce do ra e cons ci en te me fez mu i to bem. Ima gi no tua
ale gria na que le sá ba do ao ou vir as pa la vras de Pa u lo. Pa la vras que
res so a ram nos co ra ções. Vejo tua de ter mi na ção ao pe dir o ba tis mo,
e vejo tam bém como teu exem plo deve ter ani ma do tuas com pa nhe i -
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ras. Jun tas fo ram o pri me i ro nú cleo na Eu ro pa a vi ver no vas re la -
ções ins pi ra das na boa-nova de Je sus de Na za ré. Aliás, vo cês já vi vi am
isso. As pa la vras de Pa u lo e o ba tis mo so men te vi e ram for ta le cer o
pro je to de vo cês e dar co ra gem para pro pô-lo a ou tras e a ou tros.

Mu i to obri ga da!

 Para aprofundamento
1. Que no vi da des as pa la vras de Lí dia nos ofe re ce ram?

2. Com pa re es tas no vi da des com o que você co nhe cia so bre Lí dia.

3. No seu pa re cer, por que fo ram di tas tan tas in ver da des so bre
Lí dia?

4. Para apro fun dar, leia: “Vida de mu lhe res na so ci e da de e na
Igre ja”.

(RICHTER REIMER, Pa u li nas, p. 69-79)
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Olhar diferente... pensar diferente

Estes ho mens são ser vos do Deus Altís si mo, que vos anun ci am o ca -
mi nho da sal va ção (At 16,17).

É mais uma mu lher que fala!

A bem di zer, são so men te três: Sa fi ra, Lí dia e esta mu lher
anô ni ma. Aci ma, Lu cas nos des cre ve esta mu lher anô ni ma como
uma es cra va com es pí ri to de adi vi nha ção. O acon te ci men to é bem
cu ri o so, está em Atos 16,16-24. Va mos es cu tá-lo se gun do di ver sas
per so na gens.

A es cra va com es pí ri to de adi vi nha ção

Era es cra va, mas ti nha al guns pri vi lé gi os: não exe cu ta va tra ba -
lhos pe sa dos; não era pu ni da pe los amos, nem de leve, nem de for ma
pe sada e não era usa da como ob je to se xu al. Como es cra va, era um
ob je to para meus do nos, mas um ob je to pre ci o so, uma pro pri e da de
que ti nha alma, pois lhes pro por ci o na va lu cro, por isso era bem tra ta -
da. Ti nha um dom, um es pí ri to de adi vi nha ção, es pí ri to de Python.
Este es pí ri to do ta va as pes so as, prin ci pal men te as mu lhe res, do po der 
de pro fe rir orá cu los. Em Del fos, hon ra va-se este es pí ri to como ema -
na do de Apo lo, ado ra do como o deus da mân ti ca, dos orá cu los. Ele
pre sen te a va com este dom prin ci pal men te as mu lhe res, as sim elas
tor na vam-se pro fe ti sas e vi den tes. Eu ti nha este dom.

Um dia, en con trei dois ho mens. Mais tar de, sou be que se
cha ma vam Pa u lo e Si las. Como os vi, o es pí ri to en trou em mim, e
co me cei a se gui-los. Não pen sem que os se guia por cu ri o si da de,
não! O es cri tor Lu cas, nes te caso, é fiel a meus sen ti men tos, ele diz
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kata ko lou téin, que é o se gui men to do dis ci pu la do. Estão cho ca dos?
Sim, eu que ria ser dis cí pu la de Pa u lo, como as mu lhe res fo ram dis cí -
pu las de Je sus (Lc 23,55).

As pa la vras que gri ta va eram mi nha pro fis são de fé, o tes te mu -
nho do que ha via acon te ci do em mim, a ca u sa das pa la vras pro fe ri das 
por Pa u lo. O es pí ri to de Python ha via-me re ve la do que Pa u lo e Si las
eram ser vos do Deus Altís si mo e anun ci a vam o ca mi nho da sal va ção
(At 16,17).

Aí, Pa u lo se abor re ceu e ex pul sou o es pí ri to de mim. Na hora,
sen ti que per dia algo de ín ti mo e pro fun do. Sen ti-me es va zi a da, per -
di da. Meus pa trões vi ra ram uma fera. Expul sa ram-me, não servia
mais para eles.

Daí em di an te, vi rou bri ga de ho mens. Isso foi in te res san te.
Esque ce ram-me. Até hoje, nin guém se per gun tou o que acon te ceu
co mi go. Acho até en gra ça do, dis se ram que Pa u lo me li ber tou de um
de mô nio, mas eu não ti nha de mô nio, ti nha um es pí ri to que me fa zia
proferir oráculos. Libertou-me?

Pa u lo

Pa u lo es ta va hos pe da do na casa de Lí dia. A co mu ni da de cres -
cia. Um dia, indo à ora ção, uma es cra va co me çou a nos se guir. Todo
dia a en con trá va mos no ca mi nho, e ela nos se guia. Se guia e cla ma va
es tes são ser vos do Deus Altís si mo, nos anun ci am o ca mi nho da
sal va ção.

Per gun tei e sou be que era uma es cra va que ti nha o es pí ri to de
Apo lo-Python, por isso fa zia orá cu lo. Seus do nos ti nham mu i to lucro 
com ela.

Dia após dia, ela nos se guia e gri ta va. Não po dia ne gar o que
ela cla ma va. Era ver da de. Mas can sei. Can sei por dois mo ti vos: pri -
me i ro, o es pí ri to que a fa zia fa lar per ten cia a uma di vin da de gre ga.
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Uma mu lher pro fé ti co-vi si o ná ria ser nos sa pre cur so ra? Cha ma va
mu i ta aten ção. Aten ção so bre nós e so bre ela. Aten ção so bre o nos so
anún cio e aten ção so bre o seu dom. Po dia pa re cer que éra mos con -
cor ren tes. Aí vem o se gun do mo ti vo, cha mar aten ção so bre o que nós
fa zía mos e, na que la ci da de, era pro i bi do fa zer pro sé li tos. Assim fa -
lei: “Em nome de Je sus Cris to, eu te or de no que te re ti res dela!”.
Mos trei que Je sus Cris to ti nha mais po der que o es pí ri to mân ti co, li -
ber tei a es cra va, mas an ga ri ei a ra i va dos seus do nos, que me acu sa -
ram: “Estes ho mens es tão per tur ban do nos sa ci da de. São ju de us, pro -
pa gam cos tu mes que não são lí ci tos aco lher nem pra ti car, por que
so mos ro ma nos” (At 16,20-21). Prenderam-nos, bateram em nós e
jogaram-nos na prisão. Porém, a prisão tornou-se lugar de anúncio e
conversão.

Do nos da es cra va

Tí nha mos uma es cra va que nos dava ver da de i ros lu cros. Gas -
tá va mos al guns tro ca dos com ela, mas va lia a pena. Foi um ver da de i -
ro acha do e foi um aca so, foi gol pe da sor te. Aí, pri me i ro, ela co me -
çou a se guir os dois es tran ge i ros. Nós a ad ver ti mos, com de li ca de za,
pois o es pí ri to da adi vi nha ção po dia abor re cer-se e aban do ná-la. Ela,
con tu do, con ti nu ou a se gui-los, fa zia orá cu los em seu fa vor. Fi ca mos 
ali vi a dos quan do vi mos que Pa u lo, as sim se cha ma va o que ti nha
mais li de ran ça, co me çou a se abor re cer. Não de mo rou, pôs tudo a
per der. Em lu gar de pro i bi-la, ex pul sou o es pí ri to de adi vi nha ção.
Nos so lu cro foi para o ar. Vin ga mo-nos de les, de nun ci an do os ju de us 
às au to ri da des. Foi uma gran de sa tis fa ção quan do ba te ram ne les e
quan do os jo ga ram na pri são. Jo ga mos fora a es cra va, por que já era
ins tru men to que não ser via mais.

Lí dia

De po is de eu ser ba ti za da, em nos sa casa, co me çou uma co mu -
ni da de. Pa u lo e Si las ace i ta ram nos sa hos pi ta li da de. Isso lhes dava

48 PVN 292



pou sa da e pon to de apo io para con ti nu ar o anún cio da boa-nova. Fo -
ram dias mu i to bo ni tos.

Um dia, Pa u lo vol tou para casa des gos to so, pois uma es cra va
os se guia. Enten di logo que ela tam bém que ria ser dis cí pu la. Sou be
mais tar de que o es pí ri to de Apo lo-Python agia nela. Qu an do to mei
co nhe ci men to dis so, fi quei fe liz e pen sei: que bom ter co nos co uma
pro fe ti sa! A co mu ni da de ga nha ria muito com a força deste espírito.

Nas con ver sas, à no i te, per ce bi que nem to dos, nem to das, ti -
nham o mes mo pen sa men to. Alguns di zi am que o deus dela que ria
com pe tir com Je sus Cris to. Ou tros di zi am que não era bom uma vi -
si o ná ria ser pre cur so ra de mis si o ná ri os iti ne ran tes. Bem, na ver da de,
os ho mens eram os que mais pen sa vam as sim. Fi quei pre o cu pa da. O
al vo ro ço po de ria cha mar a aten ção das au to ri da des. Era pro i bi do fa -
zer pro se li tis mo, era con tra os cos tu mes ro ma nos. E o pior acon te -
ceu. Foi o pró prio Pa u lo que pre ci pi tou as co i sas.

Pa u lo ex pul sou o de mô nio como fa zia Je sus. Vol ta ram para
casa di zen do: a es cra va foi li ber ta da. Li ber ta da? Li ber ta da da es cra -
vi dão, per gun tei? Não, do de mô nio, res pon de ram. Mas a es cra va não
es ta va en de mo ni nha da. Eu a co nhe cia. Ela não ti nha do en ças, nem
dis túr bi os psí qui cos e emo ci o na is, nem si na is de quem era pos su í da
por um de mô nio. A es cra va era uma mu lher cons ci en te, for mo sa...
Go za va de pri vi lé gi os na casa de seus do nos como ter uma boa
alimentação, roupas e sobretudo não abusavam dela. E agora?

Saí para a rua e vi um al vo ro ço, um tu mul to. Arras ta vam Pa u lo
e Si las. Ba ti am ne les e jo ga ram-nos na pri são. To dos fi ca ram pre o cu -
pa dos com o des ti no de les. Os pa trões, é cla ro, es ta vam satisfeitos
com a vingança.

A es cra va ti nha eva po ra do, su mi do. Andei pe los be cos. De -
po is de mu i ta bus ca, en con trei-a. Esta va jo ga da e mu i to tris te, por -
que ti nha sido ex pul sa e não ser via mais. Ampa rei-a e le vei-a para
“casa”. Con vi dei-a para en trar no nos so gru po de co mer ci an tes de
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púr pu ra. A par tir daí, de ver da de, tor nou-se li vre, pois nós com pra -
mos sua li ber da de.

É mu i to es tra nho. Pri me i ro a es cra va era tudo, ti nha va lor e, de
re pen te, to dos se es que ce ram dela. Nin guém se pre o cu pou com seu
des ti no, nem Lu cas, em seu es cri to, nem os exe ge tas ao lon go do
tem po. To dos es ta vam ad mi ra dos com Pa u lo que ex pul sou o de mô -
nio. Do fim da es cra va, nin guém se per gun tou. Li ber ta ção é mu i to
mais que ex pul sar um es pí ri to. Li ber ta ção sig ni fi ca dar nova chance
de vida. Alguém se perguntou sobre isso?

Os Atos não nos fa lam des sa con ver sa de Lí dia. So nhei a uto pia 
da so ro ri da de, da prá ti ca da so li da ri e da de. De po is da ade são à boa
no tí cia de Je sus Cris to, Lí dia e suas com pa nhe i ras não po di am ter
esta prá ti ca. Mais uma vez, o mun do pa tri ar cal de Lu cas es que ceu-se
de per gun tar so bre a vida e o fu tu ro de uma mu lher.

 Para aprofundamento
1. Leia Atos 16,16-24 e ima gi ne ou tras pes so as olhan do o

acon te ci men to.

2. Ten te você mes ma co lo car-se na si tu a ção da es cra va.

3. Re es cre va o tex to.

4. Para apro fun dar, leia: “Vida de Mu lhe res na so ci e da de e na
Igre ja”.

(RICHTER REIMER, Pa u li nas, p. 81-87)
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Reconstruir uma história

Pris ci la é uma das pou cas mu lhe res men ci o na das mais de uma
vez no Se gun do Tes ta men to. Ve ja mos: At 18,1-4; 18,18-19;
18,24-26; 1Cor 16,19; Rm 16,3-5a; 2Tm 4,19, bem seis ve zes.

Os tex tos nos dão no tí ci as frag men ta das, mas que nos per mi -
tem re cons tru ir a me mó ria des ta mu lher, Pris ci la, mu lher que, sem
dú vi da, se des ta cou na co mu ni da de pri mi ti va. Os es cri tos do Se gun -
do Tes ta men to, como já ti ve mos opor tu ni da de de di zer, são mar ca -
dos pela lin gua gem pa tri ar cal; são mar ca dos pelo an dro cen tris mo
his tó ri co que co lo ca em pri me i ro pla no per so na gens mas cu li nos,
como Pe dro, Pa u lo, Ti a go e as ou tras per so na gens são fi gu ran tes.
Mas quan do uma per so na gem apa re ce vá ri as ve zes, sig ni fi ca que é
im por tan te.

Va mos, en tão, re cons tru ir a me mó ria his tó ri ca de Pris ci la.

Atos 18,1-4: diz-nos que Pa u lo, em Co rin to, en con tra um ca sal,
Áqui la e Pris ci la. Como Áqui la e Pris ci la, Pa u lo era fa bri can te
de ten das e pas sa a mo rar e tra ba lhar com eles.

So men te aqui e em 1Cor 16,19 o nome do es po so virá an tes, em 
to dos os ou tros tex tos, o ca sal será men ci o na do como Pris ci la e
Áquila.

So bre a ques tão da or dem dos no mes, não po de mos di zer como
se diz em ma te má ti ca: que a or dem não al te ra o re sul ta do. Aqui a or -
dem al te ra o re sul ta do, sim. Ao men ci o nar pri me i ro Pris ci la, os tex -
tos nos de cla ram, como era cos tu me na épo ca, que no ca sal a
liderança era exercida pela mulher.
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Eles che gam de Roma, ex pul sos por or dem do im pe ra dor Cláu -
dio. Este edi to foi ema na do no ano 49 d.C. Os da dos his tó ri cos nos
di zem que nes te pe río do ha via mu i tos tu mul tos em Roma por ca u sa
do tal Cres to (!). Não fo ram ex pul sas to das as pes so as ju di as e, sim,
as que ha vi am ade ri do a Je sus Cris to. Então, tra ta-se de ju de us cris -
tãos. Nes ta épo ca, ju de us e cris tãos ain da ca mi nha vam jun tos, em bo -
ra hou ves se con fli tos en tre eles.

Pris ci la e Áqui la, ao se en con tra rem com Pa u lo, não são por ele 
in tro du zi dos no ca mi nho, pois já per ten ci am a uma co mu ni da de cris -
tã. Ou tros mis si o ná ri os e mis si o ná ri as iti ne ran tes já ha vi am levado
até eles a boa-nova de Jesus.

O ca sal é fa bri can te de ten das. Alguns exe ge tas in si nu am que
so men te Áqui la fos se ar te são, dan do a en ten der que a pro fis são de fa -
bri can te de ten das não era uma pro fis são fe mi ni na. É um con ce i to se -
gun do uma ide ia de que exis tem pro fis sões mas cu li nas e fe mi ni nas.
Lu cas, ape sar de tudo, es cre ve: “[...] foi, pois, ter com eles. Como
exer ces se a mes ma ati vi da de ar te sa nal, fi cou ali hos pe da do e tra ba -
lhan do: eram fa bri can tes de ten das” (At 18,3). No ta mos que a fra se
está no plural. Sim, Priscila é artesã, como sua predecessora Lí dia.

Atos 18,18-19: ao nar rar a ati vi da de mis si o ná ria de Pa u lo, Lu cas co lo -
ca-nos a par de ou tra no tí cia so bre Pris ci la e Áqui la: eles de i xam
Co rin to como mis si o ná ri os iti ne ran tes, che gan do até Éfe so.

Enquan to eu es cre via “mis si o ná ri os iti ne ran tes”, per gun -
tei-me: será que quem lê vai per ce ber que Pris ci la não vai atrás do
ma ri do (le van do em con ta o lema: a mu lher tem que acom pa nhar o
ma ri do), mas é sua op ção de vida ir junto, estar ao lado?

Sim, Pris ci la é mis si o ná ria iti ne ran te. Na Car ta aos Ro ma nos, o 
pró prio Pa u lo lhes dará este mé ri to. Va mos ou vir: “Sa u dai Pris ca e
Áqui la, meus co la bo ra do res em Cris to Je sus, que, para sal var mi nha
vida, ex pu se ram sua ca be ça. Não so men te eu lhes devo gra ti dão, mas 
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tam bém to das as Igre jas da gen ti li da de. Sa u dai tam bém a Igreja que
se reúne em sua casa” (Rm 16,3-5a).

O pró prio Pa u lo cha ma Pris ci la de co la bo ra do ra. Co la bo ra do ra 
na pro fis são de fa bri can te de ten das, na iti ne rân cia mis si o ná ria, na
liderança comunitária.

Atos 18,24-26: um acon te ci men to em Éfe so nos ofe re ce ele men tos
para am pli ar o re tra to de Pris ci la.

Apo lo, ho mem elo quen te e apro fun da do nas Escri tu ras, che ga
a Éfe so, vin do de Ale xan dria. Na si na go ga, ele fala com en tu si as mo a 
res pe i to de Je sus. Lu cas, po rém, nos ad ver te: Apo lo co nhe cia só o
ba tis mo de João. Pris ci la e Áqui la, que tam bém es ta vam na si na go ga, 
per ce bem as la cu nas no en si na men to de Apo lo. Então, cu i da do sa -
men te, o acolhem em sua casa e completam sua formação.

Que bo ni to! Não há ci ú mes, in ve ja nem pre po tên cia, há co la -
bo ra ção e de se jo de cres cer. Apo lo é pes soa ins tru í da, mas não se
nega a com ple tar sua for ma ção aos pés de uma mu lher. Pris ci la e
Áqui la não apro ve i tam as fa lhas do re cém-che ga do para di mi nuí-lo.
O que está em pri me i ro lu gar é a boa-nova, a comunidade e somar
forças.

Para com ple tar a ins tru ção, Apo lo pre ci sa de al guém mais ver -
sa do nas Escri tu ras que ele. E Pris ci la é essa pes soa.

Pris ci la: ar te sã, mis si o ná ria iti ne ran te, di a co ni sa da co mu ni da -
de, es tu di o sa das Escri tu ras. Pris ci la não se atém a or ga ni zar a co mu -
ni da de lo cal. Como Pa u lo, vai aos lu ga res pú bli cos para evan ge li zar,
evan ge li zar com com pe tên cia. Como Pa u lo, tra ba lha com as mãos
para se man ter. Pris ci la, com seu es po so Áqui la, vive uma re la ção
con ju gal que anuncia o novo, que rompe com o sistema patriarcal.

Pris ci la, tu me tor nas ou sa da. Rou bo al guns ver si nhos de um
au tor ou au to ra des co nhe ci do/a e a eles acres cen to ou tros para te
homenagear.
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Pris ci la, Pris ci la, Pris ci la, Pris ci la,

Para onde tu vais? O que vais fa zer?

Vou para Co rin to. Vou fa lar de Cris to

Vou tes te mu nhar. E as ten das ven der.

Pris ci la, Pris ci la, Pris ci la, Pris ci la,

Para onde tu vais? O que vais fa zer?

Vou para Éfe so. Vou jun tar for ças

Vou tes te mu nhar. E boa-nova ofe re cer.

Pris ci la, Pris ci la, Pris ci la, Pris ci la,

Para onde tu vais? O que vais fa zer?

Vou para mun do. Vou com Áqui la.

Vou tes te mu nhar. Re la ções no vas vi ver.

 Para aprofundamento
1. Leia os tex tos que fa lam de Pris ci la e re es cre va sua his tó ria.

2. Pris ci la, mu lher ar te sã, evan ge li za do ra, mis si o ná ria, di a co ni sa 
– que so nhos sus ci ta em você?

3. Na co mu ni da de, hoje, como a mu lher par ti ci pa?
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