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Editorial
É com muita alegria que oferecemos aos leitores(as) 

a revista digital Teologia em Diálogo, uma produção do corpo 
docente do curso de Teologia da Universidade do Grande Rio. 
Nossa proposta é proporcionar um espaço aberto ao diálogo 
interdisciplinar, que possibilite encontros entre a leitura teológica 
e as demais áreas do saber humano. 

As discussões apresentadas neste primeiro volume 
ressaltam esse caráter interdisciplinar. Os autores que enriquecem 
este número com seus artigos são professores de diversos cursos no 
ambiente da Universidade. Os temas tratados nesses nove artigos 
vão desde questões de gênero, raça e etnia, lidas na perspectiva 
religiosa, até relações possíveis entre teologia e ciência, teologia 
e literatura e teologia e história. Em tal abordagem, os assuntos 
teológicos são enriquecidos pelos saberes oriundos de outras 
disciplinas sem que, contudo, percam sua especificidade. 

A revista apresenta, ainda, duas resenhas: uma de um 
clássico da Sociologia da Religião, o livro O Dossel Sagrado, 
escrito pelo sociólogo norte-americano Peter Berger, falecido 
recentemente; e a outra do romance O Silêncio, escrito por 
Shusaku Endo (1923-1996), importante romancista japonês.

Nosso desejo é que esta edição sirva como indicações 
de novos caminhos para a pesquisa teológica, especialmente a 
desenvolvida no âmbito da Baixada Fluminense. 

Duque de Caxias, 1º de novembro de 2017.





Sobre Deus,
Feminismo e Teologia

Marcio Simão de Vasconcellos

Resumo

Mesmo que tenha havido alguns avanços nas discussões 
de gênero, a mulher ainda continua sofrendo – em maior ou 
menor grau – imposições machistas, muitas vezes, feitas em 
nome de Deus. Para a perspectiva cristã, tal opressão revela-se 
incoerente e inaceitável. A proposta deste artigo é refletir sobre 
a teologia feminista, sua origem e características, vinculando-a 
ao ministério de Jesus de Nazaré, fonte da fé cristã. Com 
isso, busca-se desenvolver argumentações bíblicas e teológicas 
que ajudem no desenvolvimento de uma visão mais humana, 
fraterna e igualitária sobre a relação homem-mulher, criticando 
a lente machista e preconceituosa que ainda persiste na igreja 
cristã contemporânea.

Palavras-chave: Teologia feminista; mulher; relações 
de gênero.

Introdução

Em um de seus livros, o teólogo belga Adolphe Gesché 
faz uma pergunta que é central ao cristianismo que proclamamos. 
Gesché questiona: Será que faremos de Deus uma boa notícia para 
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o mundo?1 Essa pergunta implica na possibilidade contrária, isto é, 
na escolha de se fazer de Deus um instrumento de opressão, uma 
má notícia. Parece, portanto, que no âmbito da religião (inclusive 
a cristã) a palavra “Deus” recebe matizes diversas, elaboradas a 
partir do fiel que deseja relacionar-se com Ele, ou da instituição 
que busca carregar seu nome. Historicamente, essa questão tem 
gestado inúmeros escândalos, quase na mesma proporção que 
o cristianismo se alastrou pelo mundo. As inquisições – tanto 
as de ontem como as atuais – são um lamentável exemplo dessa 
realidade. O controle do discurso por elites religiosas aliado à 
defesa da “ortodoxia” da fé acabam substituindo a misericórdia, a 
compaixão e até mesmo o bom senso.

O que se deseja ressaltar, nesta introdução, é o fato de que, 
para a fé neotestamentária, o evangelho só pode ser considerado 
uma boa notícia, se o Deus, que nele é proclamado, é o mesmo 
anunciado por Jesus de Nazaré. Caso contrário – se pregamos um 
ídolo no lugar do Deus verdadeiro – nossa prática religiosa irá 
gerar opressão, exclusão e morte. Por nossa causa, Deus não será 
apresentado como boa notícia aos homens e mulheres de nosso 
tempo. “Deus” será um mecanismo de destruição da vida! Essa 
questão torna-se essencialmente importante quando pensamos 
nas relações de gênero e na(s) teologia(s) que surgem dessa 
reflexão. É o que veremos a seguir.

Religião Cristã e Opressão às Mulheres

Na história do cristianismo, as mulheres sofreram (e 
sofrem) discriminações em maior ou menor grau. Uma imagem torta 
de Deus gerou perseguições e rebaixamentos impostos à mulher que, 
supostamente, não teria a mesma dignidade que o homem. Mesmo 
afirmando que o ser humano, homem e mulher, foram criados à 
imagem de Deus (cf. Gn 1.26), e mesmo reconhecendo que entre 

1 Cf.: GESCHÉ, Adolphe. Deus. Coleção Deus para pensar. Volume 3. 
São Paulo: Paulinas, 2004, p.24-29.
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os dois há uma igualdade vivenciada em suas especificidades, não 
faltaram vezes em que a teologia cristã se expressou em termos 
bastante preconceituosos. Vejamos, por exemplo, algumas citações 
de teólogos cristãos do período da Patrística:

Mulher, foi você quem abriu a porta para o demônio... foi 
você quem persuadiu o homem a quem o diabo não foi suficientemente 
forte para atacar. De uma forma tão simples, você destruiu a imagem 
de Deus, o homem. Por causa da sua comida, isto é, a morte, até o 
Filho de Deus teve que morrer. (Tertuliano)

Adão foi seduzido ao pecado por Eva e não Eva por Adão. 
É justo e correto que a mulher aceite como Senhor e Mestre aquele a 
quem ela levou ao pecado. (Ambrósio)

Entre todas as bestas selvagens, não se pode encontrar 
nenhuma tão perigosa quanto a mulher. (Crisóstomo).2

Essa leitura patriarcal da Bíblia acompanhou o 
desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. Por meio 
dela, mulheres foram rebaixadas e inseridas em uma hierarquia 
na qual Deus aparece no topo da pirâmide; o homem-macho 
vem logo a seguir, e a mulher e os filhos disputam espaço em 
sua base. Tal lógica desumana permanece presente em nossas 
sociedades do século XXI. O que surge daí é um sistema opressor 
que se autojustifica por meio de hermenêuticas tortas do texto 
bíblico, e que naturaliza as injustiças socioeconômicas, religiosas, 
moralistas, sexuais e violentas contra as mulheres. Sim, porque 
nesse universo pintado com as cores do cristianismo, mulheres 
são estupradas, violentadas, despidas de sua dignidade e culpadas 
por aquilo que sofrem nas mãos do “cristão-macho”. Afinal, 
dizem estes homens de deus-ídolo: “essas mulheres não deveriam 
ter saído de casa com uma roupa dessas; não deveriam ter saído 

2 HIGUET, Etienne A. et al. Teologia e modernidade, p.207.
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de casa nesse horário; não deveriam ter saído de casa”. Discursos 
desumanos de gente igualmente desumana!

Esse tipo de opressão contra a mulher tem uma história 
longa e triste. Na sociedade judaica, por exemplo, na qual Jesus 
nasceu e cresceu, a mulher era considerada propriedade do homem. 

Primeiro pertence ao pai; ao casar-se passa a ser propriedade 
do esposo; se fica viúva pertence aos filhos ou volta ao pai e aos 
irmãos. Era impensável uma mulher com autonomia. O decálogo 
santo do Sinai considerava-a uma propriedade a mais do dono da 
casa: “Não cobiçarás a casa de teu próximo, nem cobiçarás a mulher 
de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem 
seu asno, nem nada que seja de teu próximo.” A função social da 
mulher estava bem definida: ter filhos e servir fielmente ao varão.3

A mulher era fonte de impureza, de tentação e pecado4. 
Seus deveres eram muito bem delimitados; sua participação social, 
fora de casa, era praticamente nula. Afastar-se de sua casa e andar 
sozinha pelas ruas da Palestina, sem a vigilância de um homem, 
dava à mulher uma reputação duvidosa. A presença da mulher 
na liturgia judaica era muito restrita. A circuncisão, como rito de 
pertencimento ao povo de Deus, vale lembrar, era obviamente algo 
destinado exclusivamente a homens; a mulher só podia exercer 
alguma atividade religiosa nas cerimônias ocorridas dentro de casa5. 

Bastavam os homens em tudo quanto se referia à relação 
com Deus: tudo era dirigido pelos sacerdotes do templo e pelos 
escribas da lei. Portanto, não era necessário iniciar as mulheres na 
Torá: elas não estavam obrigadas ao estudo da lei, nem os escribas 
as aceitavam como discípulas. É surpreendente a dureza de certos 
ditos rabínicos que, embora sendo de data posterior a Jesus, podem 
sugerir algo daquilo que se vivia também em seu tempo: “Quem 
ensina à sua filha a Torá, ensina-lhe a libertinagem, pois ela fará 

3 PAGOLA, José Antonio. Jesus: aproximação histórica. 3 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2011, p.256. A passagem bíblica citada é a de Êxodo 20.17.

4 Ibid., p.257.
5 Ibid., p.258.
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mau uso do que aprendeu”; “Antes sejam queimadas as palavras da 
Torá do que confiadas a uma mulher.”6

Teologia Feminista: Origem e Perspectivas

Tal misoginia, como já afirmamos, se fez presente, em 
maior ou menor grau, na história cristã. Na tentativa de criticar esses 
posicionamentos, e na esteira do desenvolvimento da Teologia da 
Libertação latino-americana, com sua preocupação em dar voz aos 
oprimidos do ponto de vista socioeconômico, a Teologia Feminista foi 
sendo gestada. O contexto dessa teologia são os movimentos feministas 
de meados do século XX, que buscavam a igualdade dos gêneros em 
questões sociais e o exercício de direitos civis. Mais que isso: a Teologia 
Feminista buscava enxergar a mulher como um ser que vivencia uma 
realidade própria, diferente da vivência do homem, em sua relação com 
o mundo e com o próprio Deus. Começou-se, portanto, a valorizar a 
mulher pela sua feminilidade; ela não era mais vista como doença, 
praga ou ameaça a ser vencida, mas, sim, como criação de Deus e lente 
específica para ver a realidade, inclusive a da fé. Em outras palavras, a 
Teologia Feminista procurava dar destaque à maneira da mulher ver o 
mundo; uma maneira distinta da do homem, não superior ou inferior, 
apenas diferente e, justamente, por isso, complementar.

Isso mudaria o curso da teologia e da sua antropologia. 
A compreensão da mulher e de seu papel no mundo e na Igreja 
se orientaria pela experiência que as mulheres fazem de sua 
realidade feminina, e não pela experiência que o homem-varão 
faz de si mesmo. A teologia e a sua antropologia deixariam de 
ser androcêntricas [isto é, centradas exclusivamente no homem].7 

Pela perspectiva da Teologia Feminista, a mulher, portanto, 
é também agente na produção de teologia e na vivência atuante 

6 Ibid., p.259.
7 HIGUET, Etienne A. et al. Teologia e modernidade. São Paulo: Fonte 

Editorial, 2005, p.205.
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no reino de Deus. Em sua origem, a Teologia Feminista afirma 
a igualdade dos gêneros, não a supremacia de um sobre o outro. 
É preciso reconhecer que nem sempre essa lógica é seguida: em 
algumas ocasiões, a Teologia Feminista se transforma em afirmação 
da superioridade da mulher sobre o homem. Quando age assim, 
contudo, perde de vista sua própria intenção teológica original.

Quais são as bases para fazer essa relação entre 
movimento feminista, reflexão teológica e leitura bíblica?

O relato da criação, em Gênesis, afirma a igualdade de 
gêneros à medida que declara que homem e mulher são apresentados 
como imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que, se Deus 
cria à sua imagem, então em Deus, coexistem os dois gêneros, tanto 
o masculino quanto o feminino. Deus não tem sexo, mas Nele, se 
encontram, em plena harmonia, elementos do universo masculino e 
feminino. Isso parece assustador a princípio, mas é uma característica 
de Deus revelada abundantemente no texto bíblico. O Espírito de 
Deus citado em Gn 1.2 é, em hebraico, RUAH, um substantivo 
feminino. Esse Espírito age como útero da criação, gestando, em 
seu interior, todo o universo. É essa RUAH de Deus que dá vida ao 
ser humano (homem e mulher, pois Adão, em hebraico, significa 
humanidade), soprando em suas narinas o fôlego da vida. Ora, se é 
assim, então, no ser humano, (homem e mulher) também coexistem 
os princípios masculino e feminino, assim como ocorre em Deus.

Considerando homem e mulher à imagem e semelhança 
de Deus, também encontramos Nele, aspectos masculinos e 
femininos. Há no homem sensibilidade, ternura, cuidado, assim 
como há na mulher força e racionalidade, tão próprias do varão. 
A diferença é que a dimensão feminina é mais aguçada na 
mulher; nela, ele tem sua mais plena realização, assim como os 
aspectos masculinos no varão. São dimensões ontológicas, traços 
profundos de cada ser humano.8 

Nos profetas, Deus é apresentado com imagens do 
universo feminino. Deus é aquele que cuida, amamenta seu povo, 

8 ROCHA, Alessandro. Espírito Santo: aspectos de uma pneumatologia 
solidária à condição humana. São Paulo: Vida, 2008, p.54.
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toma-o em seus braços e o ensina a dar seus passos (cf. Os 11). 
Deus é como uma mãe perfeita, que não se esquece de seus filhos, 
ainda que as mães humanas venham a fazê-lo (cf. Is 49.15). Ou 
ainda, de forma mais clara, Deus afirma por meio do profeta que 
“como uma pessoa que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei” 
(Is 66.13). A misericórdia de Deus, tão claramente afirmada pelos 
profetas, é compreendida no ambiente judaico como “ter entranhas 
maternas”. Enfim, a compaixão divina, sua ternura, seu cuidado, 
sua atenção ao aflito e ao de coração quebrantado, revelam aspectos 
do universo feminino, que é percebido em Deus. Nesse sentido, 
podemos afirmar que Deus é Pai, mas também é Mãe.

E em Jesus, revelação plena de Deus? É certo que Jesus 
foi um homem, judeu, nascido e criado no interior de uma cultura 
patriarcal. Contudo, mesmo aí, encontramos traços do feminino 
no Filho de Deus. Em primeiro lugar, Jesus não é um estranho às 
mulheres; não as afasta, como faziam os religiosos de seu tempo. Na 
sociedade da época de Jesus, a mulher era “propriedade do pai até 
se casar e propriedade do marido após o casamento. Era vista como 
um objeto adquirido por dinheiro, contrato ou relações sexuais” 9. 
Mas Jesus não as enxerga assim, de tal maneira que as recebe, as 
cura, as alimenta e as aceita como suas discípulas. O que para nós, 
hoje, parece algo normal, na época de Cristo era um escândalo. 
Um homem, solteiro, um rabi, ser acompanhado por mulheres e 
(mais escandaloso ainda) ser sustentado financeiramente por elas 
(cf. Lc 8.1-3) era algo difícil de ser aceito naquela sociedade.

Jesus recebe mulheres em sua presença e, em uma sociedade 
patriarcal, fornece a elas valor, honra, cuidado e amor. Ao lado do 
Mestre, as mulheres também podiam ver a si mesmas como amadas 
por Deus. Sentiam-se em liberdade para se aproximar daquele homem 
de Nazaré e prostrar-se diante Dele, com lágrimas nos olhos e perfume 
nas mãos, para ungir seus pés, mesmo que, para isso, precisassem 
invadir um jantar na casa de um fariseu (cf. Lc 7.36-50).

Sem dúvida as mulheres veem em Jesus uma atitude 
diferente. Nunca ouvem de seus lábios expressões depreciativas, tão 

9 Ibid., p.61.
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frequentes mais tarde nos rabinos. Nunca ouvem Dele nenhuma 
exortação a viver submissas a seus esposos nem ao sistema patriarcal. 
Não há em Jesus animosidade nem precaução alguma diante delas. 
Somente respeito, compaixão e uma simpatia desconhecida.10 

Jesus vai mais longe e compara o próprio Deus a uma 
dona de casa saltitante de alegria porque reencontrou a moeda 
perdida dentro de casa (cf. Lc 15). As mulheres são, para Jesus, 
exemplos de fidelidade a Deus e de generosidade e entrega 
desinteressada. Uma viúva pobre, por exemplo, torna-se padrão 
para julgar ofertas e ofertantes diante do Templo em Jerusalém (cf. 
Mc 12.41-44). Os exemplos se multiplicam no Novo Testamento 
a tal ponto de percebermos, claramente, que, no reino de Deus 
anunciado por Jesus, as mulheres são tão protagonistas quanto os 
homens. Em nenhum momento Jesus afasta ou exclui as mulheres 
de seu convívio, seja em razão de sexo ou por motivos de impureza. 
“São ‘irmãs’ que pertencem à nova família que Jesus vai formando, 
e são levadas em conta da mesma forma que os ‘irmãos’. O profeta 
do reino só admite um discipulado de iguais”11.

Por fim, são as mulheres as primeiras testemunhas 
da ressurreição de Jesus, sobretudo, uma em especial: Maria 
de Magdala, injustamente denominada de prostituta12, que, na 
condição de amiga de Jesus, é a primeira a ouvir de seus lábios 
ressurretos o seu nome sendo chamado (cf. Jo 20.11-18).

Ao agir dessa forma com as mulheres, o próprio Jesus 
revela a face materna de Deus em si mesmo. Jesus é compassivo 
tal como Deus, e se compadece como uma galinha que deseja 
ajuntar para si seus pintinhos e protegê-los debaixo de suas asas.

10 PAGOLA, José Antonio.  Jesus: aproximação histórica.  3 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011, p.262.

11 Ibid., p.276.
12 É preciso perceber que, em nenhum momento, o Novo Testamento 

afirma que Maria de Madalena era uma prostituta. A fama de Maria 
como prostituta foi sendo criada na igreja cristã, a partir do século 
IV d.C., quando, devido a uma leitura equivocada de Gregório de 
Nissa, Maria foi associada à mulher pega em adultério, no relato do 
evangelho joanino.
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Se por feminista entendemos todo aquele que defende a 
igualdade fundamental da mulher com o homem, considerando-a 
pessoa e opondo-se aos organismos que a fazem ou a transformam 
em objeto, então Jesus Cristo foi um decisivo feminista. Com 
efeito, a tendência geral de sua pregação ética consistia em 
libertar os homens de uma moral legalista e discriminadora, para 
uma moral de decisão, da liberdade e da fraternidade.13

No início, a igreja cristã primitiva também era repleta 
da participação feminina, incluindo a liderança de mulheres. Ao 
despedir-se dos cristãos de Roma, por exemplo, Paulo fala de 
Febe, como uma hospitaleira diaconisa; fala também de Maria, 
que trabalhou muito pelo apóstolo; e de um casal (Andrônico e 
Júnia), que foi apresentado por Paulo como apóstolos14; além de 
falar de Trifena, Trifosa, Pérside e outras que muito trabalharam 
no Senhor. Em todos os casos, o termo grego é diaconia, serviço, 
o mesmo termo usado para referir-se aos diáconos homens em 
Atos, Capítulo 6. E em todos os casos, não há nenhum tipo de 
hierarquia que divide homens e mulheres em graus de serviço, 
posição ou aceitação diante de Deus.

Tratando especificamente de divisões de ordem social, 
econômica e de gênero, Paulo é ainda mais enfático: segundo o 
apóstolo, todos e todas são filhos e filhas de Deus por meio da fé 
em Jesus e, exatamente por essa razão, “não há judeu nem grego; 
não há escravo nem livre; não há homem nem mulher” (Gl 3.28), 
pois todos são um só em Cristo. Parece estranho, portanto, que 
ainda se desenvolvam, em muitas igrejas, um rebaixamento 
da mulher, uma compreensão que faz dela um ser de segunda 

13 BOFF, Leonardo. Eclesiogênese: a reinvenção da igreja. Rio de 
Janeiro: Record, 2008, p.197.

14 Em algumas traduções do texto grego, o nome Júnia, que é 
feminino, foi trocado para Júnias (nome masculino). O problema 
dessa tradução é que, enquanto o nome feminino Júnia era comum 
no século I d.C., não há indícios no mundo antigo de Júnias como 
nome masculino. Cf., a respeito: EHRMAN, Bart D. O que Jesus 
disse? O que Jesus não disse?, p.195.



20 Sobre Deus, Feminismo e Teologia

categoria, uma “auxiliar” do homem-macho, uma “empregada de 
luxo” do marido. Lamentável e diabólico equívoco que rejeita a 
lógica do reino de Deus e que sacraliza uma hierarquia estranha 
à fé em Jesus.

É nesse sentido de afirmação da igualdade de gênero, 
que a Teologia Feminista e o próprio movimento feminista no 
qual ela surgiu podem ser considerados necessários à vida da igreja 
contemporânea. Nessa ótica, não é somente possível seguir os 
ideais feministas e a Bíblia ao mesmo tempo, como também é 
absolutamente imprescindível que se faça assim. Uma leitura da 
Bíblia que gere hierarquias, submissões que anulam a identidade 
do ser em nome do autoritarismo do outro, opressões de maridos 
contra esposas, simplesmente não faz parte do evangelho de Cristo. 
Tais informações devem ser, portanto, denunciadas e excluídas de 
nosso convívio de fé. Até mesmo na relação marido-mulher, em 
que pese o texto paulino que é tão comumente mal interpretado, 
não há espaço para a dominação de um sobre o outro. Se 
é a mulher que, por amor, se submete ao esposo, é este que, 
igualmente por amor, a ama como Cristo amou a igreja, isto 
é, dando-se como sacrifício vivo para o seu bem-estar. Afinal, 
que diferença há entre submeter-se por amor e sacrificar-se por 
amor? Por isso, em uma relação madura entre marido e mulher, 
o que reina é o amor, e não legislações espúrias que querem 
ganhar a argumentação pela força e pela imposição.



Conclusão

Em uma sociedade como a nossa, altamente marcada pelo 
machismo e violência contra as mulheres, é imprescindível que a 
teologia reflita sobre a prática da igreja cristã. Discursos misóginos 
não podem ser encontrados nos lábios de quem se afirma como 
servo de Jesus de Nazaré. À igreja, resta posicionar-se radicalmente 
contra todo preconceito e ódio, sob o risco de, caso não o faça, 
descaracterizar a si mesma como sinal do reino de Deus. Afinal, se 
o Mestre foi reconhecido como amigo de mulheres, devolvendo a 
elas a dignidade ameaçada pela voz da religião, por que agiríamos 
de outra forma? Por fim, em tudo isso, resta lembrar que a 
principal característica que move a igreja deve ser aquela que define 
o próprio Deus: o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera e 
que jamais acaba (1ª Co 13).
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