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4 
PREFÁCIO 

 
 Cada vez mais em nosso mundo, em praticamente todas as atividades, 

a mulher tem dado sua contribuição. Felizmente, a maiorias dos preconceitos 

contra ela está no passado. Quem, em são juízo, poderia prescindir da 

contribuição desta, que segundo as Escrituras, tem como função básica, ser 

uma “auxiliadora”? (Gn 2:18) 

 É um fato inegável, que, em quase todas as nossas igrejas, o elemento 

feminino é maioria. Outro fato, é que a evangelização do mundo ainda não foi 

concluída. Foi pensando nessas duas realidades, que o autor desenvolveu este 

tema, almejando uma maior participação da Mulher na tarefa de buscar os 

perdidos. 

 Visa a presente tese, reconhecer o bom trabalho que a Mulher já tem 

prestado à causa do Evangelho, pois não raro, este reconhecimento tem-lhe 

faltado. Objetiva também, dizer-lhe, que chegou o tempo de uma renovada 

dedicação e um maior envolvimento missionário, pois “os campos [...] já 

branquejam para a ceifa” (Jo 4:35), “A seara é grande, mas os trabalhadores 

são poucos” (Lc 10:2), e “[...] a noite vem, quando ninguém pode trabalhar” (Jo 

9:4). 

 

 

 

 O Autor 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Definição do problema 
 

 Praticamente, quase que em todas as nossas igrejas, a maioria dos 

membros são do sexo feminino. Assim sendo, por que então, não vemos um 

maior envolvimento da mulher na tarefa da Evangelização? O que mais poderá 

fazer o elemento feminino para abreviar a volta do Senhor? 

  

1.2 Propósito da investigação 
 

  O propósito do trabalho será, o de apresentar maneiras e situações em 

que a mulher cristã pode envolver-se mais vigorosamente na proclamação das 

Boas Novas da Salvação. Visa também conclamá-las para o importante papel 

que Deus reservou-lhes no Lar, na Sociedade e na Igreja. 

  

1.3 Importância 
 

 Para que o evangelho alcance todo mundo, faz-se necessário que todos 

os membros se engajem na pregação. Os talentos femininos são hoje mais 

necessários do que nunca na conquista dos pecadores. Surge, portanto, dar a 

elas a oportunidade de cumprir o “Ide” do mestre. 

  

1.4 Definição de termos 
 

 Irmã: pessoa do sexo feminino que aceitou a Cristo e tornou-se membro 

da igreja. 

 Movimento feminista: movimento que luta pelos direitos da mulher, 

combatendo a submissão desta ao homem. 

 Ordenação: separação de alguém para uma tarefa eclesiástica, 

mediante imposição de mãos. 

 Mulher Liberada: segundo o movimento feminista, é aquela que deixou a 

“prisão do lar”. Aquela não se enquadra mais nos moldes tradicionais de 

esposa, dona de casa, e mãe. É a mulher que não tolera submissão ao esposo 



6 
nos moldes bíblicos. Aquela que dá mais valor a um emprego do que os 

cuidados do lar. 

 Instrutora Bíblica: irmã que dedica-se a dar Estudos Bíblicos a 

interessados (pessoas que desejam conhecer mais as doutrinas bíblicas), 

visitando-os em seus lares. Normalmente recebe salário da Igreja. 

 Dirigentes de classes bíblicas: pessoas que ministram ensinamentos 

bíblicos à classes organizadas com a finalidade de um estudo mais detalhado 

da Palavra de Deus. Geralmente são voluntárias, não recebendo, portanto, 

salário por este trabalho. 

 Grupos Femininos de oração: grupos de senhoras que, uma vez por 

semana, reúnem-se para estudo da Bíblia e oração. 

 Conferências: diz-se de uma Série de Palestras Sociais e Religiosas, 

tendo por objetivo, levar o conhecimento do Evangelho aos que ainda não o 

conhecem. 

 Evangelismo Infantil: ensinamentos bíblicos à crianças de 1 a 13 anos. 

 Espírito de Profecia: termo aplicado ao Dom Profético que alguém 

recebe de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aplica-se aos escritos de 

Ellen G. White. 

 Unidades Evangelizadoras: divisão dos membros em Classes de dez a 

doze pessoas. Cada unidade, sob a orientação do Pastor e da direção da 

Escola Sabatina, juntamente com seu professor, vice e secretário, traçará 

planos no sentido de evangelizar os que residem em sua área de atuação 

(normalmente, cada Unidade Evangelizadora é formada por membros que 

moram num mesmo bairro ou quadra, e essa é sua área de atuação). 

 Escola Sabatina: departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que 

tem por objetivo levar os membros aos estudos da Bíblia. Este estudo é feito 

através de Lições Trimestrais, preparadas por teólogos da Igreja, sob a 

supervisão da Associação Geral (órgão máximo na hierarquia administrativa 

Adventista). Estas lições Bíblicas são também conhecidas pelo nome de Lições 

da Escola Sabatina. Este departamento divide os membros em Unidades 

Evangelizadoras, nas quais, em casa Sábado, é recapitulada a Lição estudada 

durante a semana. 

 Colportagem: departamento que cuida da divulgação e venda dos livros 

periódicos que saem dos prelos das Casas Publicadoras Adventistas. 
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 Dorcas: departamento da igreja (chamado também de Assistência 

Social). Objetiva prestar assistência material e espiritual aos membros 

carentes, e, na medida do possível, também à comunidade na qual os 

membros vivem. 

 Diaconisas: departamento para o qual são escolhidas irmãs para o 

“serviço” (este é o significado da palavra no grego). Este serviço envolve 

visitação aos membros, interessados, o cuidado com a ordem e silêncio 

durante as reuniões da Igreja, a ornamentação, o atendimento às de seu sexo 

em batismos, Santa Ceias etc. 

 J.A.: departamento dos Jovens Adventistas. Tem por objetivo a 

conservação dos jovens adventistas na igreja, e a conquista daqueles que 

ainda não o são. Tem cada Sábado à tarde sua reunião, onde é apresentado o 

Programa J.A., visando o desenvolvimento dos talentos e aptidões de cada um. 

 

1.5 Limitações 
 

 Tendo em vista a amplitude do assunto, o autor não analisará em 

profundidade o Movimento Feminista e suas reivindicações sobre os direitos da 

mulher, nem a questão da escolha de mulheres para cargos eclesiásticos que 

exijam a ordenação. Não pretende também, analisar toda a situação histórica 

da mulher até nossos dias. Enfocará, no entanto, seu papel no Lar, na 

Sociedade e na Igreja. Abordará também as possibilidades missionárias da 

mulher solteira. 

 

1.6 Método 
 

  O método empregado foi o descritivo. 

 

1.7 Fontes 
 

  Livros, periódicos, e uma pesquisa de campo, feita entre irmãs 

adventistas, das diversas camadas sociais, em vários Estados de nosso País 

(Brasil), durante o ano de 1986.  
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2 PRIMEIRO CAMPO MISSIONÁRIO DA MULHER 
 

2.1 A mãe que embala o berço 
 

 Vivemos num tempo em que os valores tradicionais como o lar, 

casamento e criação de filhos, são desmerecidos e rebaixados. Os vários 

movimentos feministas têm dado sua contribuição altamente negativa neste 

assunto. O lar é visto por esses movimentos como uma prisão, da qual as 

mulheres devem “libertar-se”; o casamento nos moldes tradicionais (o marido 

como o cabeça e a submissão da mulher pelo amor é escolha) é visto como 

algo totalmente intolerável para os nossos dias; e a criação dos filhos pela 

mãe, algo ultrapassado para um mulher “liberada”. 

 Muitas estão confusas, não sabendo que caminho tomar. Deveriam 

deixar o cuidado do lar e daqueles que o compõe, aos cuidados de uma babá, 

e aventurar-se num trabalho fora, para com isso, provar que é uma mulher 

“liberada” e moderna? Seriam ainda importantes o lar e a mãe? 

 
‘A mãe que embala o berço, embala o mundo.’ ...Ao embalar o 
seu menino, é toda a humanidade que ela embala. A marca 
dos primeiros anos, nunca se apaga. ‘Devo tudo à minha mãe.’ 
Não é só Napoleão que o diz. A ciência moderna não faz se 
não confirmar cada vez melhor, as verdades da História 
(HOESL, s.d., 198-9). 

 

 O mundo necessita mais do que nunca do amor compreensivo de um 

coração feminino, que transborde de simpatia por aqueles com quem entra em 

contato. Necessitam de uma maneira especial, desse amor e simpatia 

femininos, o marido e os filhos (HOESL, s.d., 40). 

 As palavras são insignificantes e limitadas para se enaltecer a nobre e 

difícil missão da mãe, da qual muitas se esquivam. A criança não passa, para 

muitas mulheres, de algo para se brincar, amimar ou castigar, conforme o 

humor do momento, “mas nunca essa criatura única, insubstituível que é toda a 

criatura humana” (HOESL, s.d., 75). 

 O lar, a maternidade, os filhos, a fascinante mistura das três coisas, que 

multidões de mulheres conhecem e são bem sucedidas, não representam 

tarefa fácil, de forma alguma, mas se são encarados como um desafio e um 
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privilégio, levarão ao coração feminino um sentimento de realização (COOPER; 

FANNING, 1981, p. 143). 

 
[...] o lar é o campo de treinamento para sermos p que somos 
na vida pública. Uma falsidade no lar representa uma falsidade 
no mundo dos negócios e vice- versa. Assim, por amor à 
autenticidade, precisamos começar no ponto inicial: o lar 
(COOPER; FANNING, 1981, p. 64). 

 

2.2 Suspirando por um campo missionário 
 

 Muitas mães, verdadeiras cristãs, ao lerem ou ouvirem relatos sobre 

campos missionários distantes, sentem muitas vezes, o desejo de ir e pregar 

nestes lugares longínquos e difíceis. Até certo ponto, é normal sentirem isso, 

pois o missionário é visto como alguém que realmente está fazendo um grande 

trabalho para Deus, enquanto que elas, em sua humilde labuta no lar, não são 

festejadas, nem suas histórias saem nos periódicos denominacionais ou 

seculares. 

 “As mães que suspiram por um campo missionário tem um à mão em 

seu próprio círculo doméstico [...] Não são as almas de seus próprios filhos tão 

valiosos quanto a dos pagãos?” (WHITE, 1962, p. 245). 

 A mulher cristã tem seu campo missionário determinado pelo Céu: o seu 

lar. Nele, procurará desincumbir-se do grande desafio de sua vida: a salvação 

de seus filhos. O marido, em pleno campo missionário, pode receber o louvor 

dos homens, ao passo que ela, em seu humilde labor, nuca receba um elogio. 

Mas se a mãe busca fazer o seu melhor por sua família, se procura moldar o 

caráter de seus filhos “Segundo o Modelo Divino, o anjo relator escreve-lhe o 

nome como o de um dos maiores missionários do mundo” (WHITE, 1935, p. 

199). 

Suzana Wesley, mãe dos pregadores Carlos e João Wesley (este último 

fundador do Metodismo), é um bom exemplo de como ser missionário no lar. 

Através de seu exemplo cristão, seus dois filhos chegaram a ser notáveis 

pregadores, levando milhares de pessoas a Cristo (MUIRHEAD, 1949, p. 279). 

Quem poderá avaliar devidamente a influência da mãe no desenvolvimento do 

caráter de seus filhos? Ellen G. White (WHITE, 1982, p. 157) escreveu: 
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Maravilhosa é a missão das esposas e mães [...] Elas poderão 
se quiserem exercer influência para o bem ou para o mal, em 
torno de si [...] Uma mulher verdadeiramente convertida 
exercerá poderosa influência transformadora para o bem [...] 
quando a vontade e a conduta são levadas em sujeição ao 
Espírito de Deus, não há limite para o bem que pode ser 
realizado. 

  

 Cada mãe deveria perguntar-se: Qual tem sido minha influência sobre 

meus filhos e meu esposo? Tem sido para o bem ou não? Se não, porquê? 

Não seria por falta de conversão, por falta de sujeição da vontade e conduta ao 

Espírito de Deus? 

 Se o lar, como campo missionário, é negligenciado, no dia do ajuste de 

contas, em que for perguntado a cada mãe: “Onde está o rebanho que te foi 

confiado, o teu lindo rebanho?” (Jr 13:20), que será respondido? “[...] os pais 

que negligenciam sua parte, serão pesados na balança e achados em falta” 

(WHITE, 1977, p. 45). A mãe cristã não deveria permitir que o mundo ditasse o 

que ela deveria fazer, ou como encarar os sagrados deveres do lar. 

 
Não deve deixar-se influenciar pelo que a senhora fulana faz, 
nem pelo que observa a Sra. A ou B com referência ao seu 
modo excêntrico de ser, diferente das demais pessoas...Deus 
deu ás mães, na educação dos filhos, uma responsabilidade 
que supera a tudo mais (WHITE, 1982, p. 158). 

 

 Fazer os serviços domésticos com satisfação, cuidar dos filhos com 

amor, não rebaixa nenhuma mulher. Se ela aproveita sabiamente seu tempo e 

suas faculdades, se busca Deus com sabedoria e força, seu trabalho está no 

mesmo pé de igualdade com o de seu marido. Será para o esposo a 

conselheira, orientadora, companheira e cobreira (WHITE, 1982, p. 160). Assim 

foi com Catarina de Bora, ex freira, e esposa de Martinho Lutero. Foi mãe 

dedicada e uma auxiliadora e todo o sentido da palavra ao seu esposo. A 

reforma Protestante muito deve a essa dedicada esposa e mãe (WHITE, 1986, 

p. 163). 

 Verdadeiramente, nenhuma obra pode igualar-se à da mãe. Ela pode 

espargir raios de luz à sua volta, pode levar alegria e contentamento ao seu 

“auditório” cativo – seus filhos, de maneira que o lar seja para eles o lugar mais 
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feliz do mundo. Mas o que ocorre muitas vezes? Mães piedosas, procurando 

cumprir o “Ide” de Cristo, pregam aos de fora, enquanto seus filhos são 

olvidados. 

 
Há pais e mães que anelam trabalhar em qualquer missão 
estrangeira; muitos há que são ativos no serviço cristão fora da 
família, enquanto para seus próprios filhos são estranhos o 
Salvador e Sua compaixão [...] A educação e instrução dos 
filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais 
podem prestar a Deus (WHITE, 1979, p. 195). 

 

 Já que falamos que a instrução dos filhos para serem cristãos é o mais 

elevado serviço, volvamos nosso olhar ao passado, para duas piedosas cristãs 

– Loide e Eunice, respectivamente avó e mãe de Timóteo. A Bíblia não nos fala 

muito sobre o pai de Timóteo, apenas que era grego (At 16:2). Se sua mãe 

Eunice, é mencionada no mesmo texto como sendo “crente”, e o pai como 

“grego”, provavelmente o pai de Timóteo não era cristão.  

Mas, sai mãe o era, bem como sua avó, das quais o Apóstolo Paulo 

declara possuírem “fé sem fingimento” (2Tm 1:5). Estas duas senhoras cristãs 

compreenderam que seu campo missionário estava bem à mão. O que 

fizeram? Instruíram o pequeno Timóteo nos caminhos de Deus. Desde cedo 

ensinaram-lhe “as sagradas letras” e estas o tornaram “sábio para a salvação” 

(2Tm 3:15). 

 
A confiança de sua mãe e de sua avó nos sagrados oráculos, 
lembravam-lhe continuamente as bênçãos que há em fazer a 
vontade de Deus. A palavra de deus era a regra pela qual 
essas duas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. O 
poder espiritual das lições que dela havia recebido conservou-o 
puro na linguagem, e incontaminado pelas más influências de 
que se achava rodeado. Assim a instrução recebida através do 
lar havia cooperado com Deus em prepará-lo para assumir 
responsabilidades (WHITE, 1957, p. 203). 

 

 Assim como sucedeu no lar de Timóteo, o mesmo deve ocorrer em cada 

lar cristão. Não se esqueçam as irmãs de que, por mais humilde que seja a 

tarefa em casa, “estão fazendo a obra de Deus, tão certo como estava Gabriel 

enviado aos profetas” (WHITE, 1985, v. 1, p. 297-8). Ao encararem como um 
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privilégio, o serem missionários no lar, tornará “qualquer obra que precise ser 

feita uma tarefa honrosa” (WHITE, 1985, v. 1, p. 298). 

 
Há para a mulher uma obra mais importante ainda e mais 
enobrecedora que os deveres do rei em seu trono. Cabe-lhes 
moldar o espírito de seus filhos e afeiçoar-lhes o caráter, de 
modo que venham a ser úteis neste mundo, e a tornarem-se 
filhos e filhas de Deus (WHITE, 1985, v. 1, p. 411-2). 

 

 Não pretendemos afirmar que as tarefas comuns do lar são as mais 

agradáveis de se realizar. Estivemos, em diversas ocasiões (doenças da 

esposa, dos filhos), vários dias, cuidando da casa e das crianças. Tivemos uma 

pálida ideia do dia-a-dia de uma dona de casa e mãe. Prezada mãe: esteja, 

pois, certa, de que Cristo cooperará com você. Transformará “a água da vida 

comum no vinho do céu. Seus filhos crescerão para lhe ser uma benção e uma 

honra nesta vida e na que há de vir” (WHITE, 1978, p. 676). 

 “É certo que as rodas da maquinaria doméstica nem sempre giram com 

suavidade” (WHITE, 1982, p. 151); então, deverá entrar em ação o poder da 

delicadeza. Isto a ajudará a render ao seu esposo e os filhos. 

 
A polidez custa pouco, mas tem o poder de abrandar naturezas 
que de outra sorte se tornariam ásperas e duras. A polidez 
cristã deve reinar em casa lar. O cultivo de uma cortesia 
uniforme, de disposição para fazer por outros o que 
gostaríamos que fizessem por nós, baniria metade dos males 
da vida (WHITE, 1982, p. 154-5). 

 

 É pois, dever da mulher cristã, “tornar o lar aprazível e fazer dele tudo 

que ele deve ser” (WHITE, 1962, p. 245). Ela nem mesmo deveria aceitar um 

cargo na igreja que a obrigasse a negligencias os filhos (WHITE, 1962, p. 246). 

Seu primeiro compromisso missionário é com o lar. Se não puder lançar mão 

de sai missão no lar “satisfeita e feliz, não está apta para deveres maiores e 

mais elevados” (WHITE, 1985, v. 1, p. 297). Maneiras em que a mulher pode 

ser missionária no lar: 

 
a) Seus exemplo nas pequenas coisas; b) realizando o culto 
familiar; c) orar pelos filhos e com eles; d) incentivá-los ao 
estudo da Bíblia e da Lição; e) assiduidade aos cultos da igreja; 
f) proporcionar boa leitura e boa música; g) incentivá-los a 
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participarem a participarem na igreja; h) evitar criticar, 
principalmente os líderes da igreja (BOLETIM, s.d., p. 5-6). 

 

2.3 Mãe – a primeira professora da criança 
 

 Sem sombras de dúvidas, o lar é a primeira escola da criança e a mãe 

sua primeira professora (WHITE, 1974, p. 275). É nesta escola que serão 

preparados para, mais tarde, frequentarem a escola paroquial. “A instrução 

diligente e fiel no lar é o melhor preparo que as crianças podem receber para 

escola da vida” (WHITE, 1962, p. 185). 

 
Ela, a mãe, deve sentir que é igual ao marido – deve estar ao 
seu lado, fiel no seu posto de dever [...] Sua obra na educação 
dos filhos é em todos os respeitos tão elevada e nobre como 
qualquer posição de honra que ele, o marido, seja chamado a 
ocupar, ainda que seja a de principal magistrado de nação 
(WHITE, 1962, p. 231). 

  

 A mãe tem o grande privilégio de ser a primeira moldadora do caráter de 

seus filhos, pois estes passam a maior parte de sua infância ao seu lado. Sua 

influência para o bem ou para o mal é grandíssima. Ela deve compreender a 

importância de sua oportunidade, e, acima de qualquer outro professor, deverá 

estar habilitada a cumprir sua missão. “Que toda criança, portanto, receba uma 

educação para os mais elevados serviços” (WHITE, 1974, p. 267). 

 O mundo tem um elevado débito para com esta professora- a mãe, que 

normalmente não recebe um salário ao fim do mês, ou tampouco tira férias 

durante o ano. Poderíamos citar aqui grandes mães-professoras: Joquebede- a 

mãe de Moisés, o grande general, sábio legislador, historiador e libertador de 

Israel da escravidão Egípcia; Ana, mãe de Samuel, destacado profeta, juiz, e 

fundador das Escolas Sagradas de Israel; Isabel – mãe de João Batista, o 

preparador dos caminhos do Salvador; Maria, mãe de Jesus,  o Salvador do 

mundo. É, pois, privilégio de cada mãe “abençoar o mundo pela sua influência, 

e fazendo isto trará alegria ao seu próprio coração” (WHITE, 1962, p. 234). 

 “Em meio a todas as atividades da vida são os filhos o mais sagrado 

dever da mãe. Mas quantas vezes não é este dever posto de lado para que 

seja satisfeito algum desejo egoísta” (WHITE, 1962, p. 234-5). 
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 A mãe é o instrumento de Deus para tornar cristã sua família (WHITE, 

1962, p. 235). Para tanto, deve ser o exemplo vivo de como o poder e o amor 

de Cristo atuam numa pessoa dia a dia (PAPE, 1976, p. 350). As crianças a 

observarão constantemente, e pela sua maneira de tratá-los, se aproximarão 

ou se afastarão do Salvador. 

 Uma família bem ordenada, é um poderoso sermão para os vizinhos. “A 

educação dos filhos constitui parte importante do plano de Deus para 

demonstrar o poder do Cristianismo” (WHITE, 1962, p. 235). 

 Se a mãe falha em sua missão de ensinar seus filhos nos caminhos do 

bem, sua negligência será sentida na Sociedade. Não estamos dizendo que 

todo mal que hoje campeia no mundo, foi por causa da má educação, nem que 

todo marginal desse seu estado á sua mãe. Sabemos de vários casos de mães 

piedosas, que tudo fizeram por seus filhos, contudo eles se extraviaram do bom 

caminho, mas as exceções apenas confirmam a regra: filhos que vivem em 

lares cristãos, onde os pais são verdadeiramente professores, muito mais 

probabilidades têm de serem cidadãos úteis a si mesmos e à Sociedade. 

 Se uma mulher está sempre recebendo visitas, e nota que estas estão 

roubando seu tempo para estar com os filhos, deveria dizer à elas: “Deus me 

deu uma obra a fazer, e não disponho de tempo para cavaquear” (WHITE, 

1962, p. 267). Os filhos são infinitamente mais valiosos do que qualquer 

reunião social, com quem quer que seja. 

 
Cristo avaliou tão alto as crianças que deu Sua vida por elas. 
Tratai-as com o preço do Seu sangue. Paciente e firmemente 
educai-as para Ele. ...A alma da criança que crê em Cristo é 
tão preciosa a Sua vista como são os anjos ao redor do Seu 
trono. Elas devem ser levadas a Cristo e educadas para Ele 
(WHITE, 1962, p. 279). 

  

 Quem sabe, você já preocupou-se com a mornidão na Igreja, não é 

mesmo? É possível até, que tenham pensado como melhorar esta situação. 

Então, note: 

 
No lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. As 
influências que regem a vida no lar são levadas para a vida na 
igreja. Portanto, os deveres paroquiais devem começar no lar. 
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[...] Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder 
haveria na igreja (WHITE, 1962, p. 318). 

 

 Portanto, a mãe deverá reconhecer que é a professora mais importante 

do mundo. Se pretende ter êxito em seu magistério doméstico, precisa ser uma 

“aluna na escola de Cristo” (WHITE, 1962, p. 319). Cada dia deve dirigir-se a 

Deus e rogar: ‘Ensina-me, o que farei pela criança?” (Jz 13:8). 

 O Lar na mira dos movimentos feministas. Entre as muitas tendências de 

nossa cultura como o secularismo, materialismo, sensualismo e o 

existencialismo, o movimento feminista assestou suas baterias contra o lar, e 

tem conseguido fazer sua obra devastadora. A mulher moderna, para onde 

quer que se volte, está sendo “bombardeada com um sistema de valores que 

está acabando com o que Deus ordenou que fosse um modo de vida muito 

satisfatório e compensador” (GETZ, 1980, p. 82). 

 Apregoa-se aos quatro ventos nesses encontros (do Movimento 

Feminista), que ser esposa e mãe não realiza a mulher. “Isso naturalmente, é 

uma contradição direta das Escrituras e contradiz os princípios de Deus” 

(GETZ, 1980, p. 82).  

 
Conseguiu-se que um número bastante considerável de 
mulheres não veja na maternidade mais do que um fardo e, 
especialmente nos ambientes intelectuais, que as mulheres se 
queixem e encarem a vocação para a maternidade como uma 
coisa sem brilho e humilhante. Não há dúvida de que, tomada 
em si, a função de mãe é um pouco intelectual, ao menos a 
princípio.  Mas o valor de uma função não se mede pelo seu 
intelectualismo. Há ações humanas que se revestem de grande 
dignidade pelo seu caráter moral (LECLERCQ, s.d., 273). 

 

 O feminismo procura atrair a atenção da mulher para o que ela pode 

fazer fora do ambiente do lar. Incute-lhe a ideia de que se trabalhasse fora, seu 

estado seria melhor. Diz para mulher que ela não é mais que uma prisioneira 

no lar, criando nela o sentimento de inferioridade. 

 Apregoa o referido movimento a igualdade com os homens. (Aceitamos 

também essa igualdade, só que, acreditamos em diferenças nos papéis 

desempenhados por um e por outro). Com isso o feminismo faz muito mal, 
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“porque se a mulher quiser fazer o papel do homem, não passará de um 

homem apoucado” (LECLERCQ, s.d., 298). 

 A mulher cristã deveria procurar ter atitudes corretas para com o lar. 

Esta não é uma prisão, mas seu primeiro campo missionário. Não deveria 

encarar a vida como um romance, mas como uma realidade, procurando 

cumprir os mínimos deveres no temor e no amor de deus; não resmungando, 

mas de coração alegre. Por certo, ouvirá dos lábios de Cristo: “Quem é fiel no 

pouco, também é fiel no muito” (Lc 16:10) (WHITE, 1982, p. 153). 

 
Muitos lares se tornam infelizes pelo inútil queixar-se da dona 
de casa, que manifesta desprazer para com as tarefas simples 
do lar em sua despretensiosa vida domestica. Ela considera os 
cuidados e deveres de sua missão como durezas, e aquilo que 
com alegria poderia ser feito não apenas prazerosa e 
interessante, mas proveitoso, tornando-se mais que simples 
atividade enfadonha. Ela olha a escravidão de sua vida com 
repulsa, e se imagina um mártir (WHITE, 1982, p. 151). 

 

 A mãe não deve permitir-se nenhum pensamento de que é uma cativa. 

Deve pensar no lar como um local sagrado, onde os filhos estão sendo 

preparados para serem úteis nesta vida e na porvir. Deve pensar que a 

oportunidade para burilar caracteres não mais se repetirá. Os filhos só serão 

crianças uma única vez. E o tempo passa tão depressa [...] nenhuma deveria 

aceitar conceitos mundanos que depreciam o que toda mulher normal aprecia 

profundamente: o casamento, lar e filhos (COOPER; FANNING, 1981, p. 67). 

 Defendemos a ideia de que, enquanto os filhos são pequenos e o marido 

pode manter a casa, a mulher não deveria trabalhar fora. Alguns 

inconvenientes dentre outros: “a necessidade de abandonar os filhos pequenos 

nas mãos de babás nem sempre de confiança, o desleixo dos afazeres de 

casa, o constante estado de fadiga” (HAHNER, 1978, p. 165). 

 A mulher sensata estabelecerá uma ordem justa de valores e não 

sacrificará valores superiores a interesses materiais (STADLER, 1954, p. 78). 

Paula Hoesl (s.d., p. 155) dá um excelente conselho às mães e donas de casa: 

 
Nunca sacrifiquem á profissão, mesmo a mais atraente, a 
harmonia, o calor do vosso lar. A profissão pode passar sem a 
vossa presença, o lar, nunca [...] Para uma autêntica mulher a 
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verdadeira felicidade é ser rainha de um pequeno reino, onde 
possa criar, minuto a minuto a felicidade daqueles que ama. 
 

 É verdadeiramente triste quando os filhos são confiados a estranhos 

(COLLINS, 1966, p. 108). Ao voltar da escola, a criança espera receber as 

boas vindas de sua mãe. Certamente terá alguma tristeza ou alegria a repartir 

com ela (PRICE, 1980, p. 19). “É difícil imaginar um lar sem mãe. Tudo gravita 

à sua volta, e é graças a ela que tudo funciona como é para desejar. Sem ela a 

casa está vazia seja qual for o número das pessoas que a habitem” (BEACH, 

1968, p. 37). 

 Uma babá, por mais prestativa que seja, não preenche nunca as 

necessidades de carinho materno que só a mãe pode dar. A mãe, portanto, 

não deveria buscar ocupações fora do lar “como pretexto para negligenciar as 

ocupações domésticas” (SILVA, 1966, p. 67). 

 A mãe poderá perguntar: Mas eu não tenho o direito à independência, a 

ganhar a vida, a desenvolver minha personalidade? Sim, tem. Mas já pensou 

nos direitos que seus filhos tem? “Toda criança tem o direito de nascer, de ser 

alimentada, educada, de possuir uma mãe, um lar e se ser feliz” (STADLER, 

1954, p. 75). “Em comparação com um filho pequenino, o que valem todas as 

outras glórias?” (HOESL, s.d., 81). 

 Christiane Collange, no livro Je Veux Rentrer a La Maison, “reconhece 

que seria bom o retorno da mulher ao lar, para criar os filhos enquanto 

pequenos, e para ‘curtir’ as alegrias maternais e não tão só aos profissionais” 

(SANTARCANGELO, 1980, p. 261). 

 Palavras são insuficientes para demonstrar o valor da mãe. Embora 

vivamos numa sociedade em que os valores tradicionais do lar estão sendo 

abalados, cada vez mais se evidencia que a mãe é insubstituível. “Os papéis 

femininos tradicionais de mãe e dona de casa serão sempre importantes” 

(JONGERWARD; SCOTT, 1976, p. 19). 

 O movimento Feminista poderá ataca-los, criticá-los, mas nunca destruí-

los. Pensamentos que por trás das críticas do Movimento Feminista às tarefas 

domésticas, ao lar, estão mulheres frustradas, que não tiveram a felicidade de 

ter um lar feliz. Procuram encobrir seu fracasso como mulher, dona de casa e 

mãe, atacando exatamente aquilo que não conseguiram. Há muita sabedoria e 
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acerto no adágio popular: “Quem desdenha, quer comprar.” Toda mulher 

deveria sempre pensar nestas solenes palavras: 

 
Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo, em seu 
lar edênico; mas , semelhante às inquietas Evas modernas, 
lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais 
elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando 
erguer-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo da 
mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que 
estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da 
vida, de acordo com o plano de Deus. Em seus esforços para 
atingirem posições para as quais Ele não as adaptou, muitas 
estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma 
benção. Em seu desejo de uma esfera mais elevada muitas 
têm sacrificado a verdadeira dignidade feminal, e a nobreza de 
caráter, e deixaram por fazer precisamente e o trabalho que o 
céu lhes designou (WHITE, 1976, p. 52-3). 

 
A mãe é a rainha do lar, e os filhos são seus súditos. Deve 
governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. 
Sua influência no lar deve ser excelsa; sua palavra, lei. Se é 
cristã, sob o governo de Deus se imporá ao respeito dos filhos 
(WHITE, 1962, p. 232). 

 

2.5 Necessidade da ajuda divina 
 

 Como vimos, a função de ser missionária no lar não é tarefa fácil. O mar 

doméstico nem sempre estará calmo, o céu nem sempre será azul. Por entre 

as rosas, notar-se-ão, por vezes, espinhos. Onde pois, buscar auxílio? 

Certamente que em Deus. “A mãe deve sentir sua necessidade de guia do 

Espírito Santo [...] Então, pela graça de Cristo, pode ser uma instrutora sábia, 

gentil e amorável” (WHITE, 1984, p. 114). Então, o lar será para as crianças “o 

lugar mais atraente do mundo e a presença da mãe o maior encanto desse 

lugar” (WHITE, 1984, p. 101). 

 Cada mãe deverá ter seu período de oração secreta, entregando a 

Jesus o fardo de cada dia. “Vão as mães terem com Jesus, apresentando-lhe 

suas perplexidades. Encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação 

dos filhos” (WHITE, 1982, p. 274). 

 
É impossível calcular o poder da influência de uma mãe que 
ora [...] Aquele que se ajoelha ao lado do filho ou folha, em 



19 
suas vicissitudes da infância, nos perigos de sua juventude, 
não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre 
a vida de seus filhos (WHITE, 1984, p. 266). 

 

 “Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida 

na terra” (WHITE, 1984, p. 240). Não que ela tenha em si este poder. E aqui 

está a razão porque muitas mães falham em sua missão. O poder deve ser 

buscado em Deus, pela leitura da Bíblia, pela oração secreta, pelo submeter-se 

à vontade de Deus. 

 Aquele que ressuscitou o filho único da viúva de Naim é “tocado pelos 

ais da mãe sobrecarregada” (WHITE, 1982, p. 156). Aquele que trouxe 

novamente à vida a Lázaro, e o devolveu ás irmãs Maria e Marta, Aquele que, 

após a ressurreição, apareceu às mulheres e as incumbiu de contar as alegres 

novas aos apóstolos, “é o melhor amigo da mulher hoje, e sempre está pronto 

a ajudá-la em suas necessidades se ela nEle confiar” (WHITE, 1982, p. 156). 

 Quem sabe, “custe lágrimas, ansiedades e noites insones” (WHITE, 

1962, p. 536) a tarefa de ser missionário no lar. Mas se o trabalho é feito com 

sabedoria e dedicação, esta missionária ouvirá naquele dia final o “bem está do 

Mestre” (WHITE, 1962, p. 536). Ao concluirmos este capítulo, transcrevermos 

suas sábias palavras de uma escritora e mãe: 

 
O trabalho da mãe parece-lhe muitas vezes um serviço sem 
importância. É trabalho que raramente é apreciado. Outros 
pouco sabem de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias 
estão ocupados com uma rotina de pequenos deveres, 
reclamando todos um esforço paciente, domínio próprio, tato, 
sabedoria e abnegado amor. ...Frequentemente cansada e 
perplexa, tem procurado falar bondosamente às crianças, a fim 
de as conservar ocupadas e felizes, e guiar seus pezinhos no 
caminho reto. Ela julga que nada cumpriu. Mas não é assim. 
Anjos celestiais observam a mãe consumida de cuidados, 
notando os fardos que tem sobre si, dia após dia. Seu nome 
não pode ser ouvido no mundo, mas estão escrito no Livro da 
Vida do Cordeiro (WHITE, 1984, p. 117) (Grifos nossos). 

 

  



20 
3 A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS 
  

 Já mencionamos no capítulo anterior, como a mulher pode ser 

missionária no lar. Daremos agora, uma olhada retrospectiva à sua situação no 

período bíblico (Velho e Novo Testamento). Notaremos que, a participação da 

mulher, se torna mais vigorosa, à medida que o tempo transcorre. 

 

3.1 Período do Velho Testamento 
 

Neste período, a mulher é sujeita à autoridade do homem (pai, irmão e 

marido). Seu valor consistia em dar à luz filhos (Dt 25:5-10). A esterilidade era 

tida como maldição (Gn 29:21-30). Muitas tinham que partilhar o leito conjugal 

com outras, visto a poligamia ser tolerada em Israel e praticada largamente 

entre as nações vizinhas (Gn 25:1-6; 29:21-35; 30:1-10; 1Sm 1:1-2; 25:42, 4; 1 

Rs 11:1-4 etc). A mulher era excluída de, praticamente, todas as atividades do 

culto (1Sm 1:3; Ex 23:17) (BROWN, 1983, p. 216). 

Na casa paterna, era totalmente submissa ao pai, que podia, inclusive, 

vendê-la (Ex 21:7), casá-la com quem e quando quisesse (Gn 29:23-30) e era 

para o progenitor um fardo não poder casá-la. No caso de ter irmãos, não 

herdava (Nm 36:6; 27:8). Até em seu nascimento era considerada como sendo 

portadora de maior impureza para sua mãe (Lv 12:1-7). Se fosse prometida a 

um homem, ficava ligada a ele com as mesmas obrigações da mulher casada e 

sua infidelidade era punida com a morte por apedrejamento, pena esta, 

aplicada às adúlteras (Gn 38:15-25; Ex 21:20-12). O pai ou o marido podiam 

anular seus votos (Nm 30:5 e 13) (MACHO, 1963, v. 5, p. 347). 

Tinha sob sua responsabilidade as tarefas mais pesadas da casa, como 

a moedura, feitio do pão etc. Além de, muitas vezes, ter que suportar a 

presença de outra esposa. Podia ser repudiada com garantias mínimas 

(MACHO, 1963, v. 5, p. 347). A condição de viúva não era melhor, pois se tinha 

filhos, a autoridade paterna passava ao primogênito e, se não, devia esperar 

que algum parente a tomasse por esposa, cumprindo para com ela o Levirato 

(Gn 38:8). 

 A oração cotidiana do judeu era: “Sejas bendito Deus nosso, por não 

haver-me feito gentio, nem mulher, nem ignorante”, enquanto que a mulher 
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resignada, orava: “Louvado sejas Senhor, por haver-me criado segundo a tua 

vontade” (LEON-DUFOUR, 1967, p. 502).  

 Mas, apesar de sua quase não participação, temos brilhantes e 

honrosas exceções. Cumpre ressaltar, que mesmo com tantas restrições à 

mulher, a situação desta, era entre os Israelitas, muito melhor do que sua 

situação entre as demais nações. 

 Veremos que a mulher esteve presente nos momentos decisivos do 

povo de Deus, apesar das restrições do período do Velho Testamento. A vida 

de Moisés, o libertador do povo Israelita da escravidão Egípcia, foi salva pela 

atuação inteligente de Joquebede, ao preparar um cestinho de juncos e 

corajosamente expor seu filho aos curiosos olhos da princesa egípcia (Ex 2:3). 

Miriã também ajudou a salvar a vida de seu irmão Moisés. Foi notável profetisa, 

e certamente muito contribuiu para que o povo de Israel, em seus longos anos 

de vagueações pelo deserto, se mantivesse fiel a Jeová (Ex 2:7-8; 15:20-1). 

 Durante os períodos dos juízes, duas mulheres destacam-se por sua 

coragem moral e dedicação ao Senhor. Foram elas Ana e Débora. A primeira, 

mãe do profeta Samuel – um dos maiores juízes de Israel e também o fundador 

das escolas dos profetas (1Sm 1:20-8), a segunda, com sua bravura e 

destemor do comandante Baraque, os exércitos cananitas do rei Jabim, 

infligindo lhes aplastante derrota (Jz 4:1-24). 

 Raabe e Rute são dignas de menção, pela coragem em abandonar a 

idolatria e aceitar o Deus verdadeiro; tornaram-se, assim, ancestrais de Jesus 

Cristo (Mt 1:5). 

 Séculos mais tarde, outra mulher tem participação destacada, salvando 

seu povo da destruição certa. Esta foi Ester – a estrela que brilhou nos palácios 

de Assuero, rei da Medo-Pérsia. Arriscando sua vida, entrou na sala do trono 

para interceder por seu povo. “Se perecer, perecí” (Et 4:16), foram suas 

palavras de fé e coragem. Deus recompensou sua fé, e ela viu o rei aceitar seu 

pedido e ordenar que os judeus resistissem aos seus inimigos. 

 O tempo passa, e eis que Gabriel noticía a Maria de Nazaré que ela 

seria a mãe do Salvador: (Lc 1:30-35). Um novo capítulo se iniciaria para a 

participação da mulher na sociedade e na religião. 
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3.2 Período do Novo Testamento 
 

 Se bem que o lugar ocupado pela mulher entre os judeus fosse superior 

ao que lhe era dado habitualmente no mundo oriental antigo, sua verdadeira 

situação e elevação, só foi revelada com a vinda de Cristo (LEON-DUFOUR, 

1967, p. 500). 

 
A mensagem de Jesus para as mulheres é essencialmente 
distinta tanto do mundo pagão contemporâneo como do 
Judaísmo do Antigo Testamento. A mulher é igual ao homem 
religiosamente, em contraste com Josefo que dizia: ‘A mulher é 
em tudo inferior ao varão (MACHO, 1963, v. 5, p. 348).  

  

Vejamos como Cristo valorizou a mulher em seu ministério: 

 a) Parábolas: Nelas, avida e conduta de mulher são mencionadas 

frequentemente por Jesus – A Parábola do fermento (Mt 13:33); a moeda 

perdida (Lc 15:8); a viúva importunada (Lc 18:1-8); a parábola das dez virgens 

(Mt 25:1-3) o próprio Jesus falava em público às mulheres, sem se preocupar 

com as regras judaicas, e até as ensinava (BROWN, 1983, p. 220). Como 

exemplo, temos os casos da visita à casa de Maria e Marta (Lc 10:38-42); a 

mulher Samaritana (Jo 4:7-27). “Nota-se que os discípulos ficaram atônitos por 

causa de Jesus falar com uma mulher” (BROWN, 1983, p. 220). 

 b) Curas: Jesus compadeceu-se e curou mulheres, não menos que 

homens – a sogra de Pedro (Mt 8:14-15); a filha de Jairo (Mt 9:23-26); a mulher 

com fluxo da sangue, que, além de padecer consideravelmente por causa de 

sua enfermidade, ainda era considerada impura e excluída da comunidade (S. 

Mt 9:20-22); a filha da mulher Siro-fenícia (Mt 15:21-8); o filho da viúva de Naim 

foi ressuscitado por compaixão para com sua mãe (Lc 7:11-7), e Lázaro, que 

foi ressuscitado em resposta à petição de suas irmãs, Maria e Marta (Jo 11:1-

44) (BROWN, 1983, p. 220). 

 c) Ditos de Jesus: Os ditos de Jesus deixam claro que não é por causa 

do sexo que alguém é importante ou deixar de ser. É o relacionamento que 

mantém com o Salvador que importa; “Minha mãe e meus irmãos”, disse 

Jesus, “são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a praticam” (Lc 9:19-21). 

À mulher que Lhe disse: “Bem- aventurada aquela que te concebeu...(Lc 
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11:27), o Mestre respondeu: “Antes bem-aventurados são os que ouvem a 

Palavra de Deus e a guardam” (Lc 11:28). 

 Vejamos alguns exemplos da presença feminina nos ditos de Jesus: Ele 

referiu-se á viúva de Sarepta (Lc 4:25-26); responde às lamentações das 

mulheres de Jerusalém: “Filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas” (Lc 

23:28-9). Jesus mencionou e destacou a oferta da viúva pobre (Mc 12:41-44); 

dignou-se em socorrer a mulher flagrada em adultério (S. Jo. 8:1-8). Em outra 

ocasião, Cristo mencionou que prostitutas e publicanos entrariam no Reino, 

antes dos líderes religiosos (Mt 21:31-33) (BROWN, 1983, p. 223). 

 d) 0s seguidores de Jesus: Entre os seguidores de Jesus estavam 

muitas mulheres, ais quais chegaram a destacar-se até mais que os homens 

após Sua ressurreição (Mt 27:55-56). Lucas também menciona algumas delas: 

Maria, chamada Madalena, ou Maria Madalena, achou nova identidade com 

Jesus, sendo uma das mulheres de maior destaque entre as que seguiram 

Jesus. O Salvador honrou-a, aparecendo-lhe após a ressurreição, antes 

mesmo que aos apóstolos, e incumbiu-a de contar as alegres novas a eles (Jo 

20:11-8); Lucas mencionou Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, 

Suzana e muitas outras que O assistiam com os seus bens (Lc 8:1-3). 

 

3.3 Colaboradoras na pregação 
 

 Mulheres são apresentadas em o Novo Testamento participando 

ativamente na pregação do Evangelho. Desempenhavam com muita eficiência 

o papel de colaboradoras. 

 
Na pregação do Evangelho, a mulher aparece no Novo 
Testamento como colaboradora de Cristo e dos apóstolos. 
Cristo fala de mulheres que O ajudavam na apresentação da 
verdade a outras pessoas, e Paulo também se refere a 
mulheres que colaboravam com ele no Evangelho (VELOSO, 
1982, p. 19). 
 
Enquanto o Novo Testamento explicitamente declara ou dá a 
entender que os anciões devem ser homens (veja 1Tm. 3:1-7; 
Tt. 1:5-9), não elimina da maneira alguma as mulheres de 
outros cargos na igreja. Por exemplo, considerem Evódia e 
Síntique (veja Fp. 4:2); e Priscila, a esposa de Áquila (veja Rm 
16:13), e Lídia de Filipos (veja At. 16:14) (GETZ, 1980, p. 19). 
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 Já que abordamos o assunto de homens serem escolhidos para cargos 

que exijam ordenação, e mulheres não, este autor fez um pesquisa com 

sessenta irmãs, das diversas classes sociais, e constatou que 76,6% são 

contra a escolha de mulheres para cargos em que a ordenação é necessária, 

(Para maiores detalhes, veja Apêndice). 

 Para termos uma ideia de como, na Igreja Primitiva, as mulheres 

colaboravam na pregação do Evangelho no capítulo dezesseis de Romanos, 

Paulo menciona os nomes de doze mulheres e dezessete homens (VELOSO, 

1982, p. 19-20). Vemos assim, a alta representatividade do elemento feminino 

na causa do Senhor. 

 
Entre as mulheres se destacam Trifena e Trifosa, ‘as quais 
trabalharam no Senhor’ (Rm. 16:12, Almeida Antiga), e Maria, 
assim como Pérside, que também ‘muito trabalhou’ no Senhor 
(Rm. 16:6 e 12). O verbo Kopiao significa trabalhar laboriosa e 
assiduamente, trabalhar afanosamente sem medir esforços, até 
o cansaço. A dedicação sem medida das mulheres era a favor 
de Cristo. Estas frases são expressões técnicas usadas por 
Paulo para expressar que essas mulheres estavam 
completamente dedicadas à difusão do Evangelho (VELOSO, 
1982, p. 19-20). 

 

 Outra mulher influente, mencionada pelo apóstolo Paulo, é Priscila, a 

esposa de Áquila. Segundo nos é declarado em 1Coríntios 16:19, houve uma 

igreja em sua própria casa, quando moraram em Éfeso. O mesmo ocorreu 

quando voltaram a morar em Roma (Rm 16:3-5). “A participação de Priscila 

deve ter sido bastante destacada porque, quando Paulo se refere a eles, 

coloca Priscila em primeiro lugar (Rm 16:3; At 18:18; 2Tm 4:19)” (VELOSO, 

1982, p. 19). 

Em Filipenses 4:2-3, o apóstolo Paulo, referindo-se ao trabalho de 

Evódia e Síntique, diz que elas “juntas se esforçaram comigo no Evangelho.” A 

palavra grega para ‘esforçaram’ é Sunathleo, que significa esforçar-se 

juntamente com outro, secundar alguém” (VELOSO, 1982, p. 20). Essas irmãs 

haviam, portanto, “secundado” a Paulo em seus labores missionários, e o 

mesmo espera-se de cada irmã hoje em dia. Cada um deve “esforçar-se”, 

juntamente com seus irmãos, na busca das almas que parecem. 
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 Ellen G. White (1978, p. 411-2), escreveu as seguintes palavras de 

incentivo a uma maior participação do elemento feminino na obra da pregação: 

 
Se houvesse vinte mulheres onde há agora uma, as quais 
fizessem dessa santa missão seu trabalho apreciado, veríamos 
muito mais conversos à verdade. A influência enobrecedora, 
suavizante, de uma mulher cristã é necessária na grande obra 
de pregar a verdade. 
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4 A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO MOVIMENTO ADVENTISTA 
  

 É fato inegável que, muito do êxito do Movimento Adventista, deveu-se e 

deve à mulher. A influência feminina deveu-se á sua dedicação ao serviço, pela 

diversidade de contribuições e pela lealdade e humildade que sempre 

demostraram. 

 
Não raro, pouco reconhecimento tiveram pelo serviço que 
prestaram, constantemente recebendo apenas uma pequena 
remuneração e raramente pugnado por maiores títulos ou 
responsabilidades. Fizeram praticamente de tudo e 
praticamente nada pediram, recebendo seguidamente por 
recompensa apenas a consciência de que estavam fazendo 
tudo quanto podiam em favor da causa que amavam 
(MAXWELL, 1982, p. 105). 

 

 Conheçamos, agora, algumas dessas pioneiras e heroínas: Sr. Couch: 

Teve participação ativa no Milerismo (movimento surgido com Guilherme Miller, 

nos Estados Unidos, anunciando o iminente retorno de Cristo à terra). Numa 

reunião em que falava o pastor Bates, esta senhora interrompeu-o, dizendo-lhe 

que era demasiado tarde para gastarem tempo com as verdades familiares que 

o referido pastor estava abordando. Disse-lhe que havia alguém no auditório 

com uma mensagem importante  e esclarecedora para os que ali se reuniam – 

e esse alguém era o pastor Samuel Snow. O pastor Bates deu a palavra ao 

pastor Snow, e os crentes saíram daquela reunião grandemente revigorados 

com  a mensagem ouvida (MAXWELL, 1982, p. 105). A intervenção da irmã 

Couch naquela ocasião, foi apenas uma amostra do que muitas outras fariam 

no Movimento Adventista. 

 Raquel Oakes, (mais tarde Preston): Foi a pessoa que primeiramente 

trouxe a verdade do sábado aos adventistas de Washington, New Hampshire. 

Esta senhora assistia um culto, num domingo pela manhã, onde o pastor 

Frederico Wheeler, pregador metodista-adventista dirigia a cerimônia da Santa 

Ceia. Ao ouvir o pastor Wheeler dizer que todo aquele que confessasse a 

Cristo num serviço como aquele (Santa Ceia), deveria estar disposto a guardar 

os mandamentos. A senhora Oakes quase levantou-se para dizer algo. Este 

fato foi notado pelo pastor Wheeler. Algum tempo depois, visitando-a, o pastor 
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Wheeler referiu-se ao incidente, e perguntou-lhe o motivo. A senhora Oakes 

disse-lhe que seria melhor ter ele coberto o pão e o vinho, pois ele não 

guardava os mandamentos. O pastor Wheeler, surpreso, ouviu dela um estudo 

bíblico sobre a guarda do Sábado. Logo tomou a decisão de guarda-lo, 

tornando-se, assim, o primeiro pastor adventista do sétimo dia por intermédio 

dela e do pastor Frederico Wheeler, muitos outros tornaram-se guardadores do 

sábado (IASD, 1965, p. 185-6). 

 Ellen G. White (1827-1915): Chamada por Deus para ser Sua 

mensageira, cumpriu seu papel com eficiência e dedicação. A influência de sua 

vida, suas obras e seus escritos, foi decisiva para que o Movimento Adventista 

chegasse a ser o que hoje é. 

 
Chamada por Deus para ser sua voz profética, ela foi uma 
força motivadora na igreja [...] Suas advertências, 
admoestações e testemunhos têm guiado a organização, 
administração e o propósito da igreja por mais de um século 
(BEACH, 1976, p. 20). 

 

 Não seríamos o que somos, sem o Dom da Profecia, manifestado na 

vida e obra de Ellen G. White. Sem bem que não temos nenhuma doutrina que 

tenha provindo dela, suas visões foram decisivas para o estabelecimento e 

esclarecimento do que hoje cremos. Ela descansa, mas seus escritos vivem e 

falam cada vez mais alto, orientando, repreendendo e corrigindo, levando-nos a 

entender melhor a luz maior- a Bíblia. 

 Minerva Jane Chapman (1829-1923): Destacou-se na área financeira. 

Era irmã do pastor J.N. Loughborough e muito conhecida pelos adventistas de 

seu tempo. Chegou a ser tesoureira da Associação Geral. Foi também editora 

do periódico Youth’s Instructor, secretária da Associação Publicadora, e 

tesoureira da Sociedade Missionária e de Folhetos e da Review (Revista 

Adventista, em Inglês). Nos nove anos em que foi editora do Youth’s Instructor, 

recusou qualquer remuneração pelo desempenho desta função. Aposentou-se 

em 1893. Sempre gozou boa saúde. Faleceu aos 94 anos, enquanto dormia 

uma sesta (MAXWELL, 1982, p. 105). 

 Maria L. Huntley (1847 – 1890): Filha de uma das primeiras famílias 

observadoras do Sábado em Washington, New Hampshire. Foi, a partir de 
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1874, secretária da Sociedade Geral Missionária e de Folhetos (departamento 

de preparo de leigos para o trabalho missionário), cargo que ocupou enquanto 

viveu. Morreu ainda nova, aos 43 anos de idade, enquanto organizava o 

trabalho de ganhar almas na cidade de Chicago (MAXWELL, 1982, p. 105). 

  As irmãs Sisley: desta família, todos os irmãos, em número de sete, 

trabalharam na causa Adventista. Dos sete irmãos, quatro eram mulheres. 

Josefina – foi professora missionária na Austrália; Marta – trabalhou como 

impressora na Review and Herald; Néli – cursou enfermagem no Sanatório de 

Battle Creek. Casou com o pastor Jorge B. Starr. Este casal acompanhou a 

Sra. White em sua viagem à Austrália. A última, Maud, foi uma das primeiras 

adventistas a entregar um dízimo completo para a igreja. Foi também a 

primeira moça adventista a servir em campos missionários estrangeiros (foi 

missionária na Suíça). Casou-se com o pastor C.L.Boyd, presidente da 

Associação de Nebraska. Juntamente com o esposo, partiu com o primeiro 

grupo de missionários adventistas à África do Sul (MAXWELL, 1982, p. 105-6). 

 As irmãs Rankin: Outra família famosa entre os pioneiros adventistas, foi 

a das ruivas irmãs Rankin, quase uma dúzia delas. Quase todas foram 

professoras. Ida – foi a primeira preceptora do colégio de Battle Creek. Maria – 

foi a mãe do Dr. E.A.Sutherland, o homem, que, com a ajuda de Percy Magan, 

transformou a pequena escola de Battle Creek no famoso Emmanuel 

Missionary College, hoje a grande Universidade de Andrews. Mais tarde, ela 

fundou outro colégio – o Madison College, hoje, uma das maiores instituições 

adventistas nos Estados Unidos (MAXWELL, 1982, p. 106-7). 

 Sr. Druillard: esta foi a mais famosa das irmãs Hankin, mencionadas 

anteriormente. Casou-se com a Alma Druillard. Primeiramente foi tesoureira da 

Associação de Nebraska. Em 1901, foi nomeada tesoureira do Emmanuel 

Missionary College. Ficou viúva aos 60 anos de idade, passando a ter o 

comando de uma pequena fortuna. Ao ser procurada pelo seu sobrinho 

E.A.Sutherland e animada pela senhora pela Senhora Ellen G. White, doou boa 

parte de sua fortuna para a compra do terreno onde se ergueria o Madison 

College. Antes de falecer aos 94 anos, esta irmã fundou uma outra instituição – 

o Riverside Sanitaruim, uma instituição para negros (MAXWELL, 1982, p. 106-

7). 
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 Kate Lindsay: pertencia a uma família que morava na região de 

Wiscousin. Era neta de um primo famoso missionário Davi Livingstone. 

Inspirada em o nobre trabalho de Florence Nightingale (enfermeira na 

Inglaterra e na Criméia), deixou seu lar em 1867, e foi oferecer seus préstimos 

ao Instituto Ocidental de Reforma da Saúde, em Battle Creek. Algum tempo 

depois cursou enfermagem em Nova Jersey, e logo a seguir, entrou na 

Universidade de Michigan, participando do segundo grupo de moças que teve 

permissão para cursar medicina. Havia no curso 1300 rapazes e apenas dez 

moças. Foi muitas vezes ridicularizada, mas não desanimou. Com o tempo 

conseguiu respeito dos colegas e concluiu o curso em primeiro lugar na turma. 

Especializou-se em doenças de senhoras e crianças. Persuadiu o Dr. 

J.H.Kellogg e a direção da igreja a fundarem uma escola de enfermagem, o 

que foi feito em 1883. “Pontual, persistente e dona de um bondoso coração, a 

Dr. Lindsay impressionava profundamente os médicos, enfermeiros e pacientes 

com os quais tinha que lidar” (MAXWELL, 1982, p. 108). 

 Georgia Ana Burrus: Ainda solteira, foi uma das primeiras missionárias 

adventistas a trabalhar na Índia. Embarcou sozinha, e num determinado 

momento da viagem, deixou seu relógio cair no tombadilho do navio. Ao 

levantá-lo, notou que o mesmo não mais funcionava. Pensava que, se ao 

menos pudesse ouvir novamente o tic-tac do relógio, a saudade que agora 

sentia, seria minorada. Levou o caso ao Senhor, e, em oração, rogou-Lhe que 

fizesse esse relógio funcionar.  

Sua oração foi atendida, e, ao terminar a oração, levando o relógio ao 

ouvido, notou que o mesmo tiquetaqueava novamente. Nunca mais o relógio 

parou, nem apresentou qualquer problema para Georgia novamente. Casou-se 

com Lutero J. Burgess, e juntos trabalharam 32 anos como missionários na 

Índia. Numa ocasião em que vieram aos Estados Unidos, para tratamento da 

saúde do esposo, a Associação Geral comunicou-lhes que não tinha meios 

para enviá-los novamente à Índia. Georgia, então, foi para as ruas e vendeu 

20.000 exemplares de um livreto sobre a Bíblia, conseguindo assim o dinheiro 

necessário para a viagem de volta à Índia (MAXWELL, 1982, p. 108). 

 Ana Knight: foi a primeira missionária negra a ir para a Índia. Converteu-

se, lendo nossa revista Signs Of The Times e o livrinho Caminho para Cristo. 

Era muito disposta e corajosa, estando de férias em sua casa, na fazenda, aos 
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sábados tomava sua Bíblia, sua Lição de escola sabatina, algumas revistas, 

seu cão e um revólver, e embrenhava-se na floresta. Dizia que o cão era para 

defendê-la dos animais e o revólver, dos homens: em sua infância, fazia seus 

próprios arcos e flechas, e era capaz de acertar num buraco de nó de maneira 

a uma distância de 100 metros. 

 Fez, Ana Knight, o curso de enfermagem na escola de enfermagem do 

Sanatório de Battle Creek. Na Índia, foi colportora, professora, enfermeira. 

Incansável, buscava na oração a força necessária par o desempenho de suas 

tarefas. Deus operou em seu favor vários milagres. Um deles, foi quando fazia 

uma viagem de trem. Já fazia 36 horas que nada comia, quando um homem, 

trajado de uma maneira estranha, deixou ao seu lado um prato com pão e um 

copo de bebida quente. Após comer, foi pagar e devolver o prato e o copo ao 

homem, mais, eis que o mesmo desaparecera. 

 Regressando à Pátria, foi professora no Mississipe, e, depois, fundou a 

primeira Associação Cristã de moças, em Atlanta. Foi ainda diretora dos 

Departamentos de Atividades Leigas, M. V. (Missionários Voluntários). 

Educação e escola sabatina, tudo de uma vez. Estes cargos foram 

desempenhados nas Uniões do Sul dos Estados Unidos. Seu escritório era sua 

mala e seu baú. Seus últimos anos passou-os como professora no Colégio 

Oakwood. Sem contar suas viagens na Índia, “viajou cerca de 800 mil 

quilômetros, dirigiu aproximadamente 10.000 reuniões, e escreveu ou 

datilografou quase 50.000 cartas” (MAXWELL, 1982, p. 108). 

Annie Smith: irmã do pastor Urias Smith. Converteu-se através do 

trabalho do pastor José Bates. Deus sua contribuição compondo vários hinos, 

os quais levaram conforto e ânimo aos pioneiros do movimento adventista. 

Pena que tenha vivido pouco – faleceu aos 27 anos de idade (MAXWELL, 

1982, p. 109). 

 Lora Clement: filha de Melissa Rankin. Foi editora da revista Youth’s 

Instructor durante 29 anos. Sua coluna “Conversemos sobre Isto” era muito 

apreciada pela juventude adventista (MAXWELL, 1982, p. 109). 

 Flora Plumer: foi diretora do Departamento da Escola Sabatina de 1913 

até 1936, na Associação Geral. Escreveu também vários livros (MAXWELL, 

1982, p. 109). 
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 Na área do magistério, não poderíamos deixar de mencionar Marta 

Amadon, uma das pioneiras neste setor, na Igreja Adventista do Sétimo Dia 

(MAXWELL, 1982, p. 109). 

 Em nosso país (Brasil), Albertina Simon, Ruth O. Guimarães, Isolina 

Waldvogel, Olga Streithorst, Áurea Soares e outras, destacam-se entre as 

mulheres que dedicaram ou ainda dedicam seus esforços para o 

desenvolvimentos do Adventismo em nosso país. 

 Certamente faltar-nos-ia tempo para considerar o bom trabalho de 

centenas de irmãs que atuam nesta Obra como escritoras, preceptoras, 

secretárias, datilógrafas, escriturárias, bibliotecárias, e em muitas outras áreas 

da igreja. A igreja  Adventista chegou a ser o que é hoje, graças também a uma 

efetiva participação feminina. Finalizamos este capítulo com as palavras de 

uma das que mais contribuem par ao progresso desta igreja – Ellen G. White 

(1978, p. 464-5): 

 
O Senhor tem uma obra para as mulheres da mesma maneira 
que para os homens. Elas podem ocupar lugares em Sua obra 
nesta crise, e Ele operará por meio delas. ...o Salvador fará 
refletir a luz de Seu rosto sobre essas abnegadas mulheres, e 
dar-lhes-á poder que ultrapassa ao dos homens [...] Seu 
trabalho é necessário. 
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5 POSSIBILIDADES DE SERVIÇO DA MULHER NA IGREJA HOJE 
 

 Em sua experiência como pastor distrital, o autor verificou que, 

normalmente, mais mulheres que homens são batizados cada ano, e isto na 

maioria das igrejas. Esse enorme potencial feminino não foi devidamente 

utilizado até agora na pregação do Evangelho. Se, se pretende concluir a tarefa 

inacabada de anunciar as Boas Novas da salvação aos milhões do mundo, não 

se pode prescindir do bom trabalho que o elemento feminino pode realizar. 

 
Elas podem ser instrumentos de justiça, prestando santo 
serviço [...] A influência refinada e suavisante de mulheres 
cristãs é necessária na grande obra de pregação da verdade 
agora. Se houvesse vinte mulheres de almas sua estimada 
tarefa, veríamos muito mais conversos à verdade. Zelosa e 
continuada diligência na causa de Deus, fariam inteiro sucesso, 
e as assombraria com o seu resultado (WHITE, 1982, p. 146). 

 

 A participação e a atuação ativa na pregação do Evangelho não de ser 

monopólio dos homens. “As mulheres, da mesma maneira que os homens, se 

podem empenhar na obra de por a verdade onde ela possa operar e tornar-se 

manifesta” (WHITE, 1985, v. 3, p. 347). 

 Se, porém, alguma irmã tem falta de sabedoria para o bom desempenho 

de suas habilidades na igreja, “peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente [...] 

e ser-lhe-á concedida” (Tg 1:5). Cada um deveria procurar meios para cultivar 

suas faculdades para a obra do Senhor. 

 
As mulheres não conhecem seu poder. Deus deseja que suas 
faculdades sejam todas absorvidas em perguntar: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? 
Há para a mulher um propósito mais alto, um mais elevado 
destino. Ela deve desenvolver e cultivar suas faculdades, pois 
Deus pode utilizá-las na grande obra de salvar almas da ruína 
eterna (WHITE, 1982, p. 145). 

 

 O Dr. Paul Yonggi Cho, conhecido mundialmente pelo crescimento de 

sua igreja ( Igreja Central do Evangelho Pleno) na Coréia do Sul, contou-nos 

como começou essa multiplicação de membros: 
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 “Depois de um período de oração e exame das Escrituras, a Sra. Choi e 

eu discutimos as várias alternativas para realização do plano familiar e juntos 

chegamos à ideia de usar as mulheres da igreja” (CHO, 1982, p. 31). 

 Constatou o Dr. Cho que “[...] a evangelização de mulher para mulher é 

muito importante[...]”(CHO, 1982, p. 69). Menciona ainda o referido doutor, que, 

ao abrir o trabalho de sua igreja no Japão, enviou para lá um mulher, que 

obteve muito êxito. O alvo desta senhora era alcançar duzentas almas por ano. 

Logo no primeiro ano chegou às duzentas e cinquenta almas. Isso mexeu com 

o brio dos homens de sua igreja, e estes puseram-se em campo. O 

pensamento deles foi: “Se uma mulher pode fazê-lo e fazê-lo bem, então os 

homens devem fazer ainda melhor” (CHO, 1982, p. 87). Tal é a maneira de 

pensar dos orientais (CHO, 1982, p. 87). Hoje a igreja do Dr. Cho conta com 

mais de 150 mil membros (dados de 1982). Parte de seu notável êxito, ele 

deve ao trabalho feminino (CHO, 1982, p. 31-8). 

 Uma vez que a participação feminina é decisiva na conquista de almas, 

apresentamos, a seguir, várias possibilidades de serviço da mulher nas 

atividades da igreja hoje, sem a pretensão de esgotá-las: 

 Pregadoras: o autor trabalhou em lugares onde, em muitas 

congregações, havia falta de homens para dirigir as atividades da igreja e da 

pregação. O que ocorreria então? As irmãs assumiam a direção dessas 

congregações e pregavam quase que em todos os cultos. No começo havia 

uma certa desconfiança, pelo fato da mensagem ser transmitida por “mulher”, 

mas em pouco tempo esse preconceito desaparecia. 

 
Muitas mulheres gostam de falar. Por que não podem falar as 
Palavras de Cristo às almas que perecem?... Quando mulheres 
crentes sentirem o fardo das almas, e o fardo de pecados que 
não são seus, estarão trabalhando como Cristo trabalhou. 
Nenhum sacrifício, consideração demasiado grade para salvar 
almas para Cristo (WHITE, 1982, p. 143). 

 

 Ellen G. White (1978, p. 473) elogiou duas irmãs pregadoras, 

identificadas por R. e W., nas seguintes palavras:  

 
As irmãs R. e W. estão fazendo um trabalho tão eficiente como 
o dos ministros, e em algumas reuniões em que os ministros 



34 
são chamados a outra parte, a irmã W. toma a Bíblia e dirige a 
congregação. 

  

Instrutoras bíblicas: A tarefa de ensinar parece fazer parte da natureza 

feminina. Em muitos aspectos uma mulher pode penetrar num lar e ser aceita, 

muito mais facilmente que o homem – principalmente se o interessado é outra 

mulher. 

 
A obra sofreria grande prejuízo sem esta espécie de labor feito 
por mulheres. Repetidamente me tem o Senhor mostrado que 
as instrutoras são tão grandemente necessárias à obra que Ele 
as designou, como os homens (1978, p. 473). 

 

 Se uma mulher dedica-se à tarefa de ensinar a Bíblia, a esse trabalho 

toma boa parte ou todo o seu tempo disponível, deveria receber um salário: 

 
As que se entregam ao serviço do Senhor, que trabalham pela 
salvação de outros, fazendo o trabalho de casa em casa, o que 
é tão fatigante como estar perante uma congregação – e 
mesmo mais fatigante – devem receber pagamento por seus 
labores (1978, p. 473). 

 

 “Ainda não achamos um substituinte para a obreira bíblica consagrada” 

(KREUSER, 1957, p. 21), e cabe a nós, dirigentes desta igreja, não relegar a 

segundo plano esta boa obra que nossas irmãs podem fazer (WHITE, 1985, v. 

3, p. 401). 

 Colportoras: as irmãs que já não estão mais tão ocupadas com o lar e os 

filhos, podem lograr êxito na venda de livros e revistas edificantes. Vejamos 

alguns conselhos inspirados: “As irmãs podem trabalhar eficientemente 

angariando assinaturas de nossas revistas, levando assim a luz a muitos” 

(1963, p. 28). “Podem ser obreiras no campo missionário, interessando-se 

pessoalmente na distribuição de folhetos e revistas que representem 

corretamente nossa fé” (WHITE, 1963, p. 29). “Minhas irmãs, não vos canseis 

de distribuir a nossa literatura. Esta é uma tarefa na qual todas podeis 

empenhar-vos com êxito se tão somente estiverdes associadas com Deus” 

(WHITE, 1982, p. 162). 
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 Dirigentes de Classes Bíblicas: Não confundir este trabalho com o da 

Obreira Bíblica. Enquanto que o trabalho desta é mais externo, o da Dirigente 

de Classes Bíblicas (que no Brasil funciona geralmente às 19:00h de cada 

domingo). “Mulheres inteligentes, uma vez que sejam verdadeiramente 

convertidas, podem ter uma parte nessa obra de dirigir classes de Bíblia” 

(WHITE, 1982, p. 474). 

 Professoras da Escola Sabatina: é verdade que nossas irmãs podem 

fazer bom trabalho como professoras nas classes de adultos, mas como 

professoras nas divisões infantis, são insubstituíveis. 

 
Quem estão igualmente tão bem adaptado à obra da escola 
sabatina? A verdadeira mãe é verdadeira mestra de crianças. 
Se com o coração imbuído do amor de Cristo, ela ensina as 
crianças de sua classe, orando com elas e por elas, ela pode 
ver almas convertidas e reunidas no redil de Cristo (WHITE, 
1982, p. 165). 

 

 Falando ainda sobre o trabalho que as irmãs podem fazer entre os 

jovens e as crianças, continua Ellen. G. White: 

 
As mulheres cristãs podem exercer benéfica influência sobre 
jovens e crianças. Suas capacidades são talentos que Deus lhe 
confiou e devem ser inteiramente consagrados ao serviço do 
Mestre [...] Buscarão novos modos de desenvolver o caráter e 
educar a juventude para usar os talentos que Deus lhe deu 
(WHITE, 1977, p. 164). 

 

 Falando em Escola Sabatina, não devem ser esquecidas as escolas 

sabatinas filiais, nas quais se pode alcançar grande êxito, conduzindo tanto 

crianças quanto adultos para o Reino. 

 Correspondência Missionária: eis aqui um trabalho relativamente fácil, 

que quase não toma tempo. Podem as irmãs aproveitar retalhos de tempo, e 

endereçar algumas linhas a alguém que esteja passando por alguma 

dificuldade, levando-o a confiar no amor e no cuidado do Salvador. Semelhante 

carta prepararia o terreno do coração para a semeadura da verdade. “Podem 

as mulheres fazer um bom trabalho no campo missionário, escrevendo cartas a 

amigos, descobrindo assim os seus verdadeiros sentimentos em relação à 

causa de Deus” (WHITE, 1982, p. 147-8). 
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 Visitadoras familiares: se o trabalho de uma mulher cristã não reclama 

todo o seu tempo, ela pode empregar parte dele visitando as famílias que lhe 

estão mais próximas (WHITE, 1982, p. 146). Nesses lares, antes de falarem 

sobre a verdade, deveriam ajudar, se necessário, nos deveres diários da 

família: então, ao se conseguir a amizade dessas famílias, oferecer-lhes um 

curso bíblico, ou convidá-los a ir à igreja. 

 Se houver alguém enfermo na vizinhança, por que não fazer-lhe uma 

visita? Isso despertaria no coração do visitado boas impressões sobre o 

cristianismo. Se alguém está passando por necessidades financeiras, não 

custa muito fazer-lhe uma visita, levando algum alimento. Se no lar visitado 

houver crianças, manifeste-se interesse nelas. Que sintam-se amadas. “Se 

uma delas estão doente, oferecei-vos para dar-lhe tratamento. Ajudai a mãe 

sobrecarregada de cuidados, ansiosa, a aliviar sua criança sofredora” (WHITE, 

1982, p. 162). 

 
O Senhor tem uma obra para mulheres. ...o Salvador refletirá 
sobre essas abnegadas mulheres a luz de Sua face, e lhes 
dará poder que excede o dos homens. Elas podem fazer em 
famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que 
alcança o íntimo da vida. Podem aproximar-se do coração 
daqueles a quem os homens não podem alcançar. Seu 
trabalho é necessário (WHITE, 1982, p. 145). 

 

 O Dr. Paul Yonggi Cho, conta algo interessante sobre como ser 

visitadora de família: uma senhora, que morava num edifício, tirava um dia por 

semana, geralmente no fim as mesma, quando a maior parte das famílias 

faziam compras, ficava subindo e descendo pelo elevador. De vez em quando, 

alguém vinha sobrecarregado com as compras, e então, essa irmã entreva em 

ação. –“Quer que a ajude a levar as compras?” É lógico que semelhante favor 

era sempre bem-vindo e prontamente aceito. E lá dentro: “Sua torneira está 

vazando?” “Meu marido tem um jeito todo especial para consertar torneiras!” 

Que oportunidades para se fazer amizades e quebrar preconceitos! Diz o Dr. 

Cho, que tal exemplo contagiou a muitas senhoras de sua igreja, e, hoje, se 

você for visitar algum edifício de apartamentos perto de suas igrejas na Coréia 

do sul, encontrará várias irmãs nos elevadores, subindo e descendo, subindo e 

descendo [...]” (CHO, 1982, p. 70-1). 
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 Assistência Social: apesar do aumento da riqueza do mundo, a pobreza 

não diminuiu. A maior parte dos bens materiais está em poucas mãos 

abastadas. Grande parte da humanidade é carente de alimento, remédios e 

vestuário. Aqui está um área em que as senhoras podem fazer excelente 

trabalho. Nosso primeiro dever é para com os membros carentes, depois 

devemos procurar ajudar os de fora. Cada uma que pretende, ou já trabalha 

nesta área, deve mirar a vida altruísta da Patrona do departamento: Tabita, de 

Jope. 

 
Era uma digna discípula de Jesus e sua vida estava repleta de 
atos de bondade. Sabia que carecia de roupa confortável e 
quem necessitava de simpatia, e liberalmente ministrava aos 
pobres e tristes. Seus hábeis dedos eram mais ativos do que 
sua língua. Em vista da vida de serviços que Dorcas vivera, 
não admira que chorassem, que cálidas lágrimas caíssem 
sobre o corpo inanimado [...] Dorcas fora de grande utilidade à 
igreja, e Deus houve por bem trazê-la da terra do inimigo, a fim 
de que sai habilidade e energia pudessem ainda ser uma 
benção a outrem (WHITE, 1957, p. 131-2). 

 

 Cremos que, em muitos casos, o Evangelho “entra pelo estômago”, pois 

de nada valeria falar das verdades bíblicas a alguém cujo estômago está 

doendo por falta de alimento. Como aceitaria alguém o fato de que “Deus é 

maior”, se ele passa fome, está doente, ou quase nu. Então, se você é uma 

Dorcas ou pretende ser, saiba que, ao vestir o nu, alimentar o faminto, ensinar 

a costurar, cuidar bem da casa, etc., estará fazendo trabalho missionário da 

melhor espécie (WHITE, 1985, v. 3, p. 302). 

 Secretária: tanto da igreja, quantos dos diversos departamentos da 

mesma. Como pastor distrital, tivemos a oportunidade de ver quanto valor tem 

uma secretária eficiente para bom andamento da igreja e seus departamentos. 

Aconselhou Ellen G. White: 

 
Nossas irmãs podem servir como secretárias de igrejas, de 
maneira que os negócios da igreja não ficassem tão 
tristemente abandonados. Há muitos outros cargos 
relacionados com a causa de Deus para cujo desempenho 
nossas irmãs estão melhor qualificadas que nossos irmãos, e, 
nesses postos elas poderiam fazer um eficiente trabalho 
(WHITE, 1982, p. 146). 
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 Diaconisas: na igreja cristã primitiva, havia, ao lado dos diáconos, a 

função feminina das diaconisas (KITTEL, 1965, p. 290). “A mais antiga 

referência à diaconisas é tirada de Romanos 16:1 e 2” (NINAJ, 1957, p. 11). 

Paulo menciona aí Febe, que servia a igreja de Cencréia. Em Filipenses 4:3, 

Paulo falar de “mulheres que trabalharam comigo no Evangelho.” “Pelo que 

parece, elas foram selecionadas tão cuidadosamente como o foram os 

diáconos” (NINAJ, 1957, p. 11). 

 Muitos pensam que o trabalho das diaconisas é só ajudar na Santa Ceia, 

Batismos, cuidar das crianças quando choram etc., mas isso é o básico, o 

mínimo que delas se espera. Há muitas outras maneiras em que as diaconisas 

podem ajudar na pregação do Evangelho. Eis aqui algumas sugestões: 1) 

Visitar as famílias vizinhas; 2) Se encontrar interessados, dar-lhes estudos 

bíblicos; 3) Organizar uma classe bíblica para as crianças da vizinhança; 4) 

Podem dirigir escolas bíblicas de férias – os métodos e o material usados na 

escola sabatina e do Clube de Desbravadores podem ser usados para isso; 5) 

Visitas a hospitais, levando literatura apropriada; 6) Visitar e ajudar famílias que 

estiverem passando por dificuldades e aflições. Se alguém morreu na 

vizinhança da igreja, uma diaconisa poderia visitar para confortar e prestar 

auxílio, não se esquecendo de levar literatura confortadora. Estas visitas 

podem resultar em oportunidades para estudo bíblicos (NINAJ, 1957, p. 12). 

 Grupo femininos de oração: esses grupos podem se reunir na casa de 

uma delas, uma vez por semana. Na outra semana a reunião pode ser feita 

noutra casa, e assim por diante. Com o tempo, todos os lares da igreja são 

visitados. Podem ser grupos de dez a doze senhoras ou jovens, sendo que 

uma delas é previamente escolhida para dirigir a reunião é importante haver 

rodízio na pregação, a fim de que todas desenvolvam seus talentos. O Dr. Cho, 

citado neste trabalho algumas vezes, diz que estes grupos têm ajudado muito 

na confirmação dos membros, e interessando outros que não eram membros 

nessas famílias visitadas (CHO, 1982, p. 63). 

 Professoras de Arte Culinária: em muitas igrejas este trabalho está 

sendo feito, mas, muito mais pode ser realizado. Ensinar o povo a se alimentar 

corretamente é tarefa da maior importância. Notemos as palavras de Ellen G. 

White (1963, p. 139): 
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Fui instruída a animar o estabelecimento de escolas culinárias. 
[...] Devemos ensinar ao povo a preparar alimento saudável. É 
preciso mostrar-lhes a necessidade de abandonar alimentos 
nocivos... A obra de ensinar o povo a preparar um sistema 
alimentar que seja ao mesmo tempo saudável e apetecível, é 
da maior importância. 

 

 “Nossas irmãs podem fazer muito na grande obra da salvação de ouros 

com o apresentar mesas providas apenas de alimentos saudáveis e nutritivos” 

(WHITE, 1985, v. 1, p. 418). Cada pastor deveria incentivar as que são 

talentosa e interessadas no assunto da culinária, a dirigir aos domingos (ou em 

outro dia mais apropriado) um curso de arte culinária na igreja. Em grande 

parte, somos o que comemos. Se querermos que os membros da igreja e 

também a comunidade se alimentem corretamente, devemos mostrar-lhes 

como fazer isso. 

 Conselheira: A Bíblia nos admoesta a fugir “de toda a aparência do mal” 

(1Ts 5:22 – Edição Revista e Corrigida). Os homens deveriam ser muito 

cautelosos quando procurados por mulheres que têm problemas com seus 

cônjuges, principalmente de ordem íntima. Nada melhor então, do que alguém 

do mesmo sexo, para ouvir e procurar ajudar, mediante oração e sábios 

conselhos. Aconselhou Ellen G. White (1978, p. 460): “Quando uma mulher se 

acha em tribulação, leve ela suas aflições a outras mulheres”. A igreja espera 

poder contar com essas sábias e abnegadas mulheres, que saibam dizer uma 

boa palavra a seu tempo (Pv 25:11). 

 Ajudar em Conferências: as senhoras podem realizar simultaneamente 

com as conferências para os adultos. Classes de Evangelho Infantil. Isto 

propicia maior silêncio no auditório em que estão os adultos, vem como permite 

que os menores ouçam o Evangelho em uma linguagem compatível com sua 

idade e desenvolvimento mental. O material usado nos departamentos infantis 

podem também ser usados nestas conferências infantis. 

 Na música: eis uma área em que a mulher cristã pode atuar com muito 

êxito. Quanto bem faz a uma congregação a boa música!  As irmãs podem usar 

seus talentos sendo pianistas, organistas, diretoras de coral, conjuntos etc., ou 

até compondo hinos. Um exemplo da atuação da mulher na música, o 

encontramos em Fanny Crosby.  
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Esta senhora foi uma das mais famosas escritoras de hinos. Escreveu 

mais de cinco mil, muitos dos quais ainda hoje são cantados e apreciados. 

Nasceu em 1820, e aos seis meses de idade, perdeu a visão, devido a uma 

aplicação indevida de emplasto em seus olhos. Em 1895 ingressou na 

Instituição de Nova York para cegos, onde se formou em 1842. Tornou-se 

professora da Instituição, trabalhando ali de 1847-1858. Casou-se com o Sr. 

Alexander Van Alstyne que também era cego. A Sra. Van Alstyne escreveu 

seus cânticos usando o nome de solteira. O Reverendo Dr. George Duffield 

disse do trabalho dela: “Creio que seu trabalho permanecerá ao lado do de 

Watts e Wesley, especialmente ao levarmos em consideração o número de 

cânticos que ela escreveu” (BRUSCAGIN, s.d., 68). 

 A lista de áreas de atuação da mulher nas atividades da igreja poderia 

ser ainda grandemente aumentado, mas, cremos que as mencionadas dão um 

vislumbre de quanto trabalho há para ser feito pelo elemento feminino em 

nossas igrejas. Cada talento recebido deve ser plenamente usado na Santa 

Causa. A Igreja, não pode prescindir nem tampouco a mesquinhar o trabalho 

que a mulher pode realizar (WHITE, 1935, p. 449). 

 
Deus chama como obreiras mulheres fervorosas, que sejam 
prudentes, animosas, ternas e leais ao princípio. Chama 
mulheres perseverantes que deseja desviar a mente do próprio 
eu e de suas conveniências pessoais e se centralizem em 
Cristo [...] Levantar-se-ão nossas irmãs para a emergência? 
Trabalharão para o Mestre? (WHITE, 1982, p. 149). 
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6 MISSIONÁRIA NO EMPREGO 
 

 Se a mulher trabalha fora do lar – por ser solteira, por ter os filhos 

criados, por necessidade financeira, ou por um sentimento de realização 

pessoal e profissional, então terá outro importante campo missionário para ser 

uma testemunha para Cristo – o emprego. 

 No passado, era vergonhoso uma senhora empenhar-se num trabalho 

fora do lar, mas as duas Guerras Mundiais muito contribuíram para a quebra 

desse tabu. Enquanto os braços masculinos empunhavam as armas nos 

campos de batalha, os femininos gradualmente foram sendo solicitados a 

executarem tarefas que antes eram exclusivas dos homens. 

 
Entre as duas guerras – e sobre tudo depois da última – a 
mulher (mais ou menos lentamente) penetrou no mundo do 
trabalho que dantes parecia domínio exclusivo do homem [...] 
Hoje encontramo-la por toda a parte: na fábrica, nas profissões 
liberais, nos postos de direção e até mesmo na chefia da 
indústria. A evolução do mundo e o impulso das circunstâncias 
políticas e sociais foram o ponto de partida dessa promoção 
(HOESL, s.d., 139). 

 

 A urbanização e a industrialização deram novas dimensões à vida 

feminina. O trabalho nas lojas, na fábrica, no escritório, “rompeu o isolamento 

em que vivia grande parte das mulheres, alterando, pois, sua postura diante do 

mundo exterior” (SAFFIOTI, 1976, p. 179). 

 Por séculos, se creu que a mulher era inferior ao homem em capacidade 

mental. A Bíblia nunca ensinou nem apoiou tal ideia. Ela fala de submissão 

pelo amor e escolha, nunca de inferioridade mental. Mesmo nos Estados 

Unidos, por volta de 1787, ainda havia uma certa delimitação dos direitos da 

mulher. Essa delimitação baseava-se na crença de que a mente da mulher era 

inferior à do homem, e isso, por vontade divina. O cristianismo Europeu 

herdara essas ideias do paganismo, e se conservava ainda em pleno século 

XIX. A situação na América do Norte não era diferente. Nas igrejas, ouviam-se 

pregações frequentes sobre a inferioridade mental da mulher, e isso como 

sendo designada por deus. O resultado disso era que, aos meninos tudo era 
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feito no sentido de propiciar seu desenvolvimento cerebral, ao passo que pouco 

ou nada era oferecido às meninas (YOST, 1965, p. 9). 

 
Na Nova Inglaterra, se considerava prejudicial para as moças 
uma instrução que ultrapassasse o mínimo usual. Doenças 
femininas, físicas ou mentais, eram apontadas como resultante 
de estudos ou leituras em excesso, muito embora raramente se 
atribuíssem as doenças masculinas a tais causas. E, embora 
fosse claro como água haver meninas mais inteligentes que os 
meninos, o que é certo é que o século XIX raiou sem que as 
mulheres tivessem direito á matrícula nas excelentes escolas 
superiores que os rapazes frequentavam desde os primórdios 
da colonização (YOST, 1965, p. 10). 

 

 O século XX trouxe um notável progresso para a humanidade em todos 

os sentidos. Houve mudança de mentalidade com relação à educação e o 

preparo da mulher, “e cada vez mais são mais numerosas as ocasiões que se 

lhe deparam de abrir caminho na vida” (MARDEN, s.d., 11). 

 Mas nem tudo o que se falou ou se escreveu sobre a mulher no século 

XIX foi de preconceitos e restrições quanto ao seu direito à educação e 

preparo. Ellen G. White (1971, p. 365), por exemplo, incentivava as mulheres a 

entrarem em áreas até então exclusivas dos homens, sendo a medicina, uma 

delas: 

 
É tão importante que se estabeleça um curso de estudos para 
preparar senhoras para tratarem de doenças de senhoras, 
como o que é que haja cavalheiros convenientemente 
preparados para trabalharem como médicos e cirurgiões. E o 
salário da mulher deve ser proporcional aos seus serviços. 
Deve ela ser tão apreciada em seu trabalho quanto o é o 
médico no seu. 

 

 As palavras acima são dignas de nota. Nelas vemos a isenção de 

preconceitos com relação à mulher e a igualdade de oportunidades para ambos 

os sexos. Até o salário deveria ser o mesmo. A base para o cálculo do salário 

não deveria ser o sexo do profissional, mas sim os serviços prestados. 

 Aquela que pretende, ou já trabalha fora do lar, também pode ser uma 

missionária para Jesus. Pode servi-Lo através de sua profissão. Pode contribuir 

para a felicidade e bem-estar da humanidade, ao mesmo tempo que se sente 

realizada (GRAVES, 1979, p. 40). Pode se “um cheiro de vida para a vida”  
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(2Co 2:16), para com aqueles que a cercam. Pode não apenas ter contato com 

os colegas de trabalho, mas efetivamente influenciá-los em direção a Jesus 

(ORTLUND, 1979, p. 129). 

 
Toda a vida de um crente deveria ser inteiramente consagrada 
ao serviço de deus, qualquer que seja a profissão para a qual 
foi endereçada pelo Criador. Significa isto que o crente deve 
realizar cada uma de suas tarefas como um trabalho feito para 
o Senhor (GRAVES, 1979, p. 119). 

 

6.1 Profissões mais compatíveis com as características femininas  
 

 O melhor lugar de trabalho para uma mulher cristã é aquele em que 

pode ser útil para a realização dos propósitos de Deus para sua vida 

(GRAVES, 1979, p. 118). Para que o mundo marche suavemente, são 

necessárias dezenas de profissões, muitas das quais a mulher cristã pode 

exercer. Frieda Stadler reconhece que a mulher deveria procurar exercer 

profissões que tivessem alguma relação com o instinto maternal de cuidar, 

proteger e enriquecer a vida (STADLER, 1954, p. 79-80). Profissões que são 

alheias a esse instinto maternal, “não satisfazem a alma feminina, dessecam-

na e dão-lhe a sensação de ter falido na vida” (STADLER, 1954, p. 79-80). 

 Busquem, pois, as mulheres cristãs, profissões que mais se coadunem 

com suas características feminis. Isso de nenhum modo determina inferioridade 

(RUSSO, 1973, v. 1, p. 7). 

 
A experiência...provou que empregando a mulher no domínio 
da obra social (uma espécie de maternidade ampliada), 
contribuiu-se para melhora a vida pública. Assim se você se 
puser em campo à procura de um ofício que lhe garanta a 
existência, não se esqueça de que todas as formas de vocação 
maternal podem ser desenvolvidas e tornar-se profissões, 
permitindo-lhe ganhar bem a vida, se você trabalhar com 
inteligência, consciência e aplicação (STADLER, 1954, p. 80). 

 

 “Seja qual for a profissão que escolherdes, exercei-a com vosso cérebro 

de mulher, com vosso coração de mulher, com vosso estilo de mulher, com 

vossa originalidade de mulher” (HOESL, s.d., 148). 
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 Existem certas áreas profissionais mais indicadas para que a mulher 

cristã ganhe seu dinheiro e seja missionária para o Mestre. Ellen G. White 

(1971, p. 363) recomendou que mulheres fossem preparadas para serem 

médicas e enfermeiras. Eis suas palavras: “A luz que me foi dado pelo Senhor 

[...] é que, na medida do possível, medicas cuidem das senhoras em 

tratamento, e médicos tenham o cuidado das pacientes do sexo masculino”. 

 
Deve haver em nossos sanatórios médicas que estejam ao 
lado de seus esposos, e que possam examinar as mulheres, e 
lhes apliquem o tratamento. Muitas outras mulheres ativas, 
inteiramente convertidas, devem tornar-se médicas entendidas. 
Sou instruída quanto a nossos sanatórios deverem ter médicas, 
da mesma forma que médicos (WHITE, 1983, p. 140). 

  

 Aquelas que optarem pela área médica, podem ser missionárias no mais 

alto sentido, levando aos pacientes a cura física e também a espiritual. Podem 

oferecer aos pacientes nossa literatura, cursos bíblicos, e também orações por 

eles.  

 Outra área em que a mulher cristã pode atuar com sucesso, é a 

educacional. “Na obra do ensino devemos empregar os melhores professores, 

homens e mulheres prudentes, que confiem inteiramente em Deus” (WHITE, 

1985, v. 3, p. 376). Professoras, quanto bem podem vocês fazer aos seus 

alunos: você pode mesclar ensinos seculares com os espirituais, educando 

assim, seus alunos para esta vida e a futura! Quem pode avaliar corretamente 

o poder que emana de uma professora dedicada a Deus! Conhecemos muitos 

professores cristãos que oferecem cursos bíblicos aos alunos, e vários deles já 

encontraram o Salvador. 

 O Dr. Paul Yonggi Cho (1982, p. 63) – um bem sucedido pastor na 

Coréia do Sul – diz como as irmãs de sua igreja que trabalham em fábricas 

podem ser missionárias para Jesus: no intervalo do almoço, convidam as 

demais colegas não crentes para estudarem a Palavra de Deus e a orarem. Tal 

técnica tem funcionado muito bem na Coréia do Sul, e mesmo pode se suceder 

em qualquer parte o mundo. 

 Como não podemos abordar aqui todas as áreas mais indicadas à 

mulher, queremos dizer que, se alguma irmã pretende trabalhar fora, deve 
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dirigir-se a Deus, buscando dEle orientação, e certamente encontrará um 

trabalho onde poderá fazer trabalho missionário para Ele. 

 No trabalho, seja amável, cortês e prestativa. Seu bom exemplo deverá 

falar mais alto que suas palavras. Distribua entre os colegas, folhetos, revistas 

e nossos livros denominacionais. Que tal adquirir o hábito de andar com alguns 

folhetos na bolsa a alguém mais sedento, poderá oferecer um de nossos 

cursos bíblicos. A prática de convidar os colegas de trabalho para assistir a 

algum programa especial na igreja, tem dado bons resultados. Quando um 

colega adoece, uma visita amiga, a leitura de um texto bíblico adequando e 

uma prece, fariam tanto bem, quanto quebrariam preconceitos com respeito à 

nossa fé (BOLETIM, s.d., p. 5-6). 

 Não pretendemos esgotar aqui todas as maneiras em que uma mulher 

pode testemunhar em seu trabalho. Cada uma deveria rogar a Deus que a 

usasse cada dia como um instrumento de salvação aos seus colegas e 

patrões. 

 O mundo dos negócios, da indústria, do comércio, das profissões 

liberais, e muitas outras áreas mais, precisa da influência da mulher dedicada a 

Cristo, precisa do seu toque feminino. Precisa de mulheres que levem para o 

trabalho a doce fragrância do cristianismo. As que trabalham fora, deveriam 

aproveitar bem esta grande oportunidade de lançar luz na senda tenebrosa 

daqueles que mourejam buscando somente o pão que perece. 

 
É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato 
com o mundo. Cada...mulher que recebeu a iluminação divina 
deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não conhecem 
o melhor caminho. A influência social, santificada pelo Espírito 
de Cristo, deve desenvolver-se na condução de almas para o 
Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um 
tesouro cobiçado, sagrado e doce, fruído exclusivamente pelo 
possuidor. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de 
água, que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que 
entram em contato conosco (WHITE, 1970, p. 299). 
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6 SOLTEIRA, MISSIONÁRIA E FELIZ 
 
 Ao analisarmos o papel da mulher na pregação do Evangelho, não 

poderíamos esquecer as solteiras, como ás vezes são esquecidas nas 

atividades da igreja. Neste capítulo, procuramos mostrar maneiras e situações 

em que a mulher solteira pode se uma testemunha para Cristo. 

 Reconhecemos que não vivemos num mundo ideal. “O mundo ideal teria 

um esposo para cada mulher” (LUM, 1978, p. 20). Cada homem deveria unir-se 

à sua mulher (Gn 2:24), e vice-versa. O certo é que “vivemos num mundo 

imperfeito, no qual, a proporção entre homens e mulheres é imperfeita (LUM, 

1978, p. 21-2)”. Mas, prezada jovem ou senhora solteira, num mundo 

imperfeito, onde há celibatos indesejáveis, há também matrimônios frustrados e 

desfeitos. “Assim, pois, uma mulher solteira seria pouco realista se supõe que o 

matrimônio automaticamente lhe daria a felicidade e completaria suas 

necessidades humanas básicas” (LUM, 1978, p. 21-2).  

 “A palavra de Deus não nos ensina que matrimônio seja [...] a meta mais 

alta da vida. Jesus disse: ‘[...] porque na ressurreição não se casarão nem se 

darão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu’ (Mt 22:29-30)” 

(LUM, 1978, p. 21-2). 

 Existe acerca do casamento um romantismo cor-de-rosa. É como que o 

equivalente da felicidade. Sendo assim, por que o divórcio aumenta? (HOESL, 

s.d., 87). Vale mais uma vida de solteira descontraída e livre, do que viver com 

alguém, que no final de contas, nada se pode por em comum. “A solidão do 

celibato pode ser pesada. Mas é o menos do que essa insuportável solidão a 

dois, de certos casais, que chegam por vezes ao ódio” (HOESL, s.d., 88). 

 Como igreja, ás vezes não temos encarado devidamente o estado de 

solteiro(a). damos muita ênfase à família. Isso até certo ponto é justificável, 

devido ao fato de que os casados são maioria na igreja. “o casamento tem sido 

aceito como uma coisa normal, e a solterania como anormal mas é isso correto 

conforme a Escritura?” (IASD, s.d., p. 34). Parece que semelhante mentalidade 

estão mudando, pois, numa pesquisa com sessenta irmãs casadas e solteiras, 

por nós levada a efeito, 79% encaram o estado de solteiro(a) como um dom ou 

uma opção, e somente 21% como sendo falta de sorte ou um desastre pessoal 

(Apêndice). 
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 Reconhecemos que muitas vezes temos relegado os solteiros e solteiras 

da igreja a um segundo plano. Com frequência são eles alvos de gracejos 

ferinos, somente porque escolheram seguir os princípios bíblicos e se 

recusaram a procurar relacionamentos errados. Deveríamos tratá-los da 

mesma forma que gostaríamos de ser tratados, se estivéssemos em seu lugar. 

 Algumas das atitudes erradas para com os solteiros(as) são: 

 - Por que ele/ela não é casado(a)? 

 - O que é que ele/ela teme? 

 - Ele/ela é homossexual? 

 - Ele/ ela poderá ser um cuidador(a) de crianças? 

  - Com quem eu faria dele/dela um bom par? 

 - Ele/ela tem tempo em suas mãos – que ele/ela faça os piores 

trabalhos. Os casados tendem a considerar a condição de solteiro como um 

azar (IASD, s.d., p. 36). 

 Ás vezes a culpa também é dos próprios solteiros. Têm por vezes, um 

comportamento negativo e hostil contra si mesmos. Pensam que fracassaram 

na vida. Duvidam de sua feminilidade ou masculinidade; duvidam de sua 

habilidade em conquistar um companheiro(a). cultivam um profundo sentimento 

de inferioridade. Pensam: “Fui deixado(a) na prateleira, serei uma pessoa 

anormal?” Esses sentimentos negativos trazem então, amarguras e 

ressentimentos, piedade de si mesmo(a), rejeição de si próprio(a) ou até raiva 

de Deus (IASD, s.d., p. 36). 

 Seria o estado de solteiro(a) uma maldição? Certamente que não. 

Poderia ser, então: 1) Um dom (1Co 7:7 e Mt 19: 3-12). Jesus e o apóstolo 

Paulo falaram do estado de solteiro(a) como um dom; 2) Um sacrifício – muitas 

pessoas que poderiam casar, se quisessem, fazem a opção pelo estado de 

solteiro, para melhor se dedicarem a algum trabalho ou causa, considerando 

que o casamento interferiria em seus planos; 3) A vontade de Deus para 

alguém no presente (1Co 7:26). Paulo fala que em tempos de angústia e 

perturbações, seria bom não casar. Para muitos(as), a condição de solteiro(a) 

não é permanente, e, ao chegar o tempo certo, o Senhor o(a) guiará na 

escolha do companheiro(a) para a vida (IASD, s.d., p. 35). 
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6.1 Áreas em que as solteiras podem atuar 
 

 A solteira deveria encontrar um objetivo que se harmonizasse com sua 

natureza de mulher, uma vez que nasceu para amar e ser mãe (LECLERCQ, 

s.d., 298). Deveria ocupar-se em obras de beneficência – quem sabe, dando 

um pouco de tempo e carinho às crianças de alguma creche, visitando 

orfanatos, animando velhinhos nos asilos; Assistência social – temos muito 

carência no mundo. O serviço assistência social muito pode fazer para minorar 

o sofrimento.  

 A solteira deve procurar atuar nesse departamento da igreja. Poderá ser 

uma Dorcas atuante, e verá que não tempo para a auto piedade. Ajudando, 

será ajudada, e descobrirá que a felicidade é possível à alguém que não se 

casou. Descobrirá que a felicidade, consiste em fazer outros felizes; Área 

Educacional – a solteira poderá ser “mãe” num sentido mais dilatado, isto é, 

ensinando numa sala de aula.  

 Quanto o mundo deve às professoras abnegadas, só a eternidade dirá! 

Poderíamos mencionar ainda, outras áreas ou trabalhos que poderiam 

contribuir para que cada solteira fosse uma missionária: Instrutora Bíblica, 

trabalho com os Desbravadores, visitação aos membros faltosos às reuniões 

da igreja, visitação aos doentes e desanimados. Pode e deve ajudar nas 

classes da Escola Sabatina, principalmente nas divisões infantis, pode atuar na 

Sociedade de Jovens, ser uma diaconisa, secretária da igreja ou dos diversos 

departamentos da mesma. E no trabalho fora da igreja, como poderia a solteira 

ser missionária e realizar-se como mulher?: 

 
Algumas profissões são ‘maternidade por acréscimo!’ Escolas, 
hospitais, sanatórios, casas de recuperação, de reeducação, 
de assistência social...impossível citar todas...Por isso é bem 
preciso que haja mulheres, que renunciem a ter filhos seus, 
para se tornarem mães- mas verdadeiras mães – dessas 
crianças (HOESL, s.d., 92). 

 

 A mulher solteira pode não ter a alegria de dar á luz filhos, mas se 

quiser, pode fruir alegrias ainda mais puras de maternidade espiritual, alegria 

essa, que nem todas as mães carnais conhecem. Muitos precisam de duas 

mães: a carnal e a espiritual. “Tantas crianças que são moralmente órfãs! Têm 
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necessidade de uma mulher que substitua a mãe ausente ou desanimada” 

(HOESL, s.d., 91). 

 A solteira, deve procurar fugir da solidão, fazendo boas amizades na 

igreja, onde vive e onde trabalha. A amizade será uma das riquezas de sua 

vida (HOESL, s.d., 94). Se procurar ser uma missionária para Cristo, não se 

sentirá só, pois ele mesmo fez a promessa de estar ao seu lado “todos os dias, 

até a consumação do século” (Mt 28:20). 

 
Talvez não se tenha o amor numa única peça de ouro, como 
têm os casados...ou pelo menos, como o pretendem ter. mas 
ela, a solteira, pode tê-lo aos pedaços e constantemente. E é o 
mesmo ouro: ouro em moedas pequenas, talvez, mas ouro 
verdadeiro, disseminado na vida, nos amigos, nas alunas nas 
sobrinhas e sobrinhos (HOESL, s.d., 95). 

 

 O objetivo mais importante para a solteira, não é arranjar um marido e 

sim, viver criativamente a visa que Deus em seu amor determinou para todos 

os homens e mulheres. É certo que não deve perder a esperança de um dia 

casar-se, mas deixará isso aos cuidados de um compreensivo Senhor e 

Criador (LUM, 1978, p. 27-8). “Alguém a espera, não apenas uma só pessoa, 

na moldura estreita de uma única família, mas muitas criaturas pertencentes à 

vasta família da humanidade” (STADLER, 1954, p. 71). 

 No desejo de que você, solteira, seja realmente uma missionária ativa e 

vibrante para Jesus, alguém que viva feliz porque procura fazer outros felizes, 

deixamos com você, finalizando este capítulo, as belas palavras de Paula 

Hoesl: 

 
No dia em que a solteira também se sente ‘chamada’ a uma 
forma de vida, começa para ela a sua autêntica vocação. 
Mergulha no coração do amor. Nunca mais está sozinha. A 
feminilidade dinda em Deus. ...Esse desabrochar é ali mais 
necessário à mulher, mas é também mais fácil, porque não terá 
que atravessar o véu, por vezes opaco do amor humano e 
carnal que se arrisca a iludir a natureza. A intimidade com o 
Senhor pode tornar-se mais fácil, mais profunda. Se a mulher 
se abrir generosamente ao sopro da graça, chegará à  vida 
religiosa – há apenas uma forma de sermos felizes, que é 
darmos a mão ao Senhor e deixarmo-nos  guiar por Ele com 
confiança (HOELS, s.d., 97). 
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7 CONCLUSÃO 
  

 Enquanto o cristianismo, por um lado, exaltou a mulher como mãe e 

virgem, “o misticismo medieval criou a imagem da mulher como criatura do 

demônio, como a tentação do homem, e que seria preciso evitar” (MÉRITO, 

1967, v. 13, 521). Realmente, o papel da mulher, no lar, na sociedade e na 

igreja, nem sempre foi bem compreendido e reconhecido pelos homens. “A 

mulher desde os primórdios da humanidade vem participando das lutas e 

conquistas do homem, embora muitas vezes, na obscuridade, no anonimato 

[...] Nem sempre foi valorizada a sua contribuição” (SANTARCANGELO, 1980, 

p. 243). 

 No tempo de Cristo, a mulher não gozava da situação que hoje tem. 

Entre os pagãos e até mesmo entre os judeus paganizados, a mulher não 

passava de um ser inferior. Era apenas uma coisa, entre outras. Ela podia 

existir, desde que fosse em casa, Jesus nunca aceitou tais ideias. Deu à 

mulher um papel de destaque no plano da salvação. Teve Sua mãe, e não 

dispensou a colaboração da mulher em Seu ministério. Ao escolher suas 

missionárias, ignorou o critério de avaliação do mundo. Chamou algumas que 

teriam parecido suspeitas e indignas, como por exemplo, Maria Madalena e a 

Mulher Samaritana (LORENA, 1972, p. 25-6). Desta última, não sabemos o 

nome “mas ficou a duas figura plenamente feminina: curiosidade e admiração, 

sutileza e coragem, que terminaram em exuberâncias de alegria e felicidade” 

(LORENA, 1972, p. 25-6): 

 
Cristo, desde o inicio de sua vida pública, trata a mulher como 
pessoas, digna de receber a sua mensagem. Os fariseus 
escandalizaram-se. Os apóstolos espantam-se. Esse Rabí não 
se dirige apenas aos homens: Detém-se no Poço de Jacó a 
falar com a Samaritana. Não afasta Maria Madalena. Extasia-
se perante a fé da Cananéia. Trata como amigas, Maria e 
Marta. ...’Uma das contribuições decisivas da mensagem de 
Jesus – diz Daniel Rops – será a promoção da mulher, a sua 
elevação á categoria de pessoas e não apenas de mãe de 
inúmeros filhos, de excelente dona de casa, de auxiliar do 
homem [...]’  

 

 A mensagem cristã foi fazendo sua obra de valorizar a mulher, e hoje, 

sua situação mudou grandemente para melhor. Mas, muita coisa pode ainda 
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ser feita no sentido de valorizar a mulher e sua contribuição nas atividades 

escolares e religiosas. Em conclusão, afirmamos que: 

 1) À mãe está reservado um campo missionário da mais alta 

responsabilidade e privilégio – o lar. Ela não deveria dar ouvidos às ideias, na 

maioria das vezes prejudicial, de uma suposta “libertação” de seu papel 

tradicional, em detrimento do lar, do marido e dos filhos. Que toda mãe ore pela 

salvação dos pagãos, mas que não olvide seus filhos, a “Herança do Senhor” 

(Sl 127:3). Que toda mãe nunca se esqueça de que seu nome pode não ser 

conhecido no mundo, mas está registrado no Livro da Vida do Cordeiro.  Que, 

ao ser-lhe perguntado: “ [...] onde está o rebanho, que te foi confiado, o teu 

lindo rebanho?” (Jr 13:20), a resposta seja: “Eis-me aqui, e os filhos que o 

Senhor me deu [...] ” (Is 8:18). 

2) À mulher que trabalha fora, está reservada outro campo de trabalho 

para Deus: Os patrões e colegas. Que toda oportunidade seja bem aproveitada 

para que essas almas sejam encaminhadas para o Reino de Deus. 

3) A participação da mulher nas atividades da igreja deve ser mais 

estimulada pela liderança da mesma. Reconhecemos a boa participação das 

irmãs até o momentos, mas muito mais pode ser realizado por elas. É nosso 

desejo, que um certo machismo ainda existente na igreja, seja inteiramente 

extinto, e que, junto com nossas irmãs, atendamos ao “Ide” do Salvador, e 

vejamos dentro de pouco tempo o estabelecimento do Reino de Deus. 

4) Aquelas que são solteiras, podem prestar excelente serviço nas 

diversas áreas e departamentos da igreja. Já que não dispendem tanto tempo 

com o lar, como as casadas, podem emprega-lo em atividades missionários, na 

igreja e fora dela. Que nenhuma se maldiga por ainda não ter casado. Que 

considere que o estado de solteira é tanto um dom quanto o casamento. que a 

preocupação maior de cada  uma não seja tanto: “Como conseguirei um 

marido?”, mas: “Como usarei minha vida e talentos para a glória de Deus e 

benefício de meus semelhantes?” 

5) As mulheres não deveriam estar tão preocupadas sobre a ordenação 

da mulher ao ministério. Ele poderá atuar nas áreas de serviço da igreja, que 

não exijam ordenação. Interpretamos o silêncio da Bíblia, do Espírito de 

Profecia e da prática da Igreja no passado, como não apoiando a ordenação da 

mulher. Toda mulher deveria perguntar-se: “Como estou usando meus talentos 
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nas atividades da igreja em que posso participar?” Pensamos que tanta 

preocupação sobre a ordenação de mulheres, por parte de algumas, é devido a 

pouco ou nada fazerem nas atividades permitidas, ou mais adequadas à sua 

condição de mulher, na igreja. 

O elemento feminino é importante para a igreja. Sua participação é 

imprescindível para a conclusão da Obra. A tarefa inconclusa é um poderoso 

argumento para que toda mulher se aliste ao lado de seus irmãos, na busca 

das almas. 

 
Enfrentamos a maior de todas as crises, e precisamos de 
excelentes mulheres – grandes na fé, fortes na coragem, de 
profundo amor e afeição, com mente penetrante e clara, e 
coação repleto de paixão pelas almas; mulheres que amam a 
Jesus como Maria, sejam corajosas como Ester e tenham a fé 
semelhante à de Débora e Jael. Necessitamos de mulheres 
assim na igreja hoje em dia. Temos mulheres como estas, mas 
suas melhores obras ainda se manifestarão nos tempos de 
crise que enfrentamos (DELAFIELD, 1967, p. 8, 18). 

 

Seja a oração diária de cada uma: 

 
Sou uma mulher feita para o amor, que minha vida transborde 
de amor pelos outros. Se Deus me fez mulher, a Sua 
providência deu-me, seja qual for o caminho, tudo o que me for 
necessário para me realizar (HOESL, s.d., 45). 
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APÊNDICE A – O que pensam nossas irmãs 
 

 Para a preparação deste trabalho, o autor buscou informações em livros, 

revistas, periódicos, e numa pesquisa, feita com sessenta senhoras das 

diversas camadas sociais, todas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em vários 

Estados do Brasil. A seguir, apresentamos uma síntese da referida pesquisa. 

(Vide modelo do questionário enviado, no final do Apêndice). 

 1) Sobre a missão da mulher no Lar; 

 - 100% concordam que o primeiro campo missionário da mulher é o lar. 

 - 93,2% sentem-se felizes cumprindo as obrigações domésticas. Apenas 

3,3% sentiam-se “apenas cumprindo a obrigação”, e o mesmo percentual 

(3,3%) disseram que se sentiam humilhadas e prisioneiras. 

 - 94,8% disseram saber que seu trabalho, aos olhos de Deus, é 

considerado tão importante quanto o do ministro n o púlpito. Apenas 5,2% 

desconheciam este fato. 

 2) Sobre o trabalho (da mulher) fora do lar: 

 - 65% não trabalhavam fora. Dessas, 8,3% pretendiam trabalhar. 

 - 35% trabalhavam fora. Ao ser-lhes perguntado a razão, a maioria 

(94,2%) disseram que era por necessidade financeira ou por sentimento de 

realização pessoal e profissional. Somente 5,8% declararam que trabalhavam 

fora por não apreciar as tarefas domésticas. 

 - 100% das entrevistas disseram ser possível ser missionária no 

emprego. Eis algumas se suas sugestões: emprestar bons livros e também 

revistas; cultivar amizade cristã com patrões e colegas de trabalho; der um 

ouvido amigo aos problemas dos colegas; orar com eles; levar sempre algum 

folheto na bolsa; recoltar com esses colegas; oferecer aos colegas cursos 

bíblicos e convidá-los a assistir reuniões especiais na igreja. Se é professora, 

uma boa ideia missionária, é a visitação aos alunos em seus lares, procurando 

também fazer amizade com os pais. 

 3) Sobre a participação da mulher nas atividades da igreja: 

 - 70,6% disseram participar em alguma atividade da igreja. 

 - 98,3% creem que a mulher pode fazer ainda mais do que atualmente 

na pregação do Evangelho. 
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 - 71,6% percebiam algum preconceito sobre a participação feminina nas 

atividades da igreja, especialmente em ocupar o púlpito. 

 - 86,6% achavam que a mulher deveria ocupar o púlpito mais 

frequentemente. 

 - 76,6% não concordavam em que a mulher fosse escolhida para cargos 

em que é necessária a ordenação (ancião, pastor). 23,3% eram a favor. Muitas 

dessas que eram a favor, deixaram claro que só o eram onde houvesse 

homens habilitados. 

 A propósito do assunto (ordenação de mulheres), transcrevemos aqui a 

opinião do Presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, 

pastor Neal Wilson, como está na entrevista concedida à Revista Adventista, 

em Março em 1986: 

 
Revista Adventista – o que o senhor espera que aconteça no 
futuro com respeito ao papel da mulher na liderança da igreja? 
Pastor Neal C. Wilson – como ainda não se chegou a uma 
conclusão teológica definitiva acerca desse ponto, eu não sei 
dizer exatamente o que pode ou não pode acontecer. Mas, 
mesmo supondo que a Igreja nunca decida ordenar mulheres 
ao ministério evangélico, sempre haverá muitas oportunidades 
para a mulher servir em setores administrativos ou de liderança 
que não exijam os serviços de um ministro ordenado. Penso 
que estamos presenciando um significativo aumento no 
envolvimento feminino. Há muitas mulheres capazes, 
experientes e preparadas, que possuem grandes talentos a 
oferecer a esta igreja. Eu creio que já existe um processo em 
desenvolvimento nesse sentido. Embora pense que levará 
tempo para que os padrões que temos adotado por anos sejam 
alterados, imagino que muitas pessoas estejam dizendo: “Sim, 
é preciso fazê-lo.” A única questão é como e quando (WILSON, 
1986, p. 19). 

 

 Achamos também esclarecedor transcrever os últimos votos da 

Conferência Geral sobre a ordenação de mulheres ao ministério evangélico. Os 

votos são datados de 19 de Novembro de 1985. O primeiro é o voto nº 85 – 

404: 

 VOTADO registrar o seguinte voto da Assembleia da Associação Geral, 

em relação com a ordenação da mulher ao ministério: 

 VOTADO 1. Não temos um voto definitivo neste momento com relação à 

ordenação da mulher ao ministério evangélico. 
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1. Manter a posição atual da igreja sobre esse assunto. 

2. Preparar novos estudos bíblicos e outros sobre o problema de 

ordenação da mulher, designando a estudantes e teólogos, temas 

específicos para suas pesquisa. 

3.  Designar a uma comissão representativa especial, que se reunirá em 

princípios de 1988, a discussão dos documentos que surjam da 

pesquisa, e apresentar um relatório das conclusões a que chegar nas 

Reuniões da Primavera da Comissão da Associação Geral de 1988, e 

posteriormente no Concílio Anual de 1989, ocasião em que todo esse 

assunto será revisado (IASD, 1985, p. 167). 

O segundo é o volto nº 85-405, assim expresso: 

Participação da Mulher nas Atividades da Igreja: 

VOTADO registar o seguinte voto da Assembleia da Associação Geral, 

relacionado com a participação da mulher nas atividades da igreja: 

VOTADO 1. Insistir para que a participação da mulher nas atividades da igreja 

seja real e efetivamente um plano prioritário na liderança da igreja. Solicitar aos 

líderes quem usem sua influência executiva para abrir à mulher todo os 

aspectos do ministério na igreja que não exijam ordenação. 

2. Dar ênfase especial ao trabalho dos instrutores bíblicos, tanto mulheres 

como homens, e orientar os administradores da Associação/Missão para que 

restaurem a importância desta categoria ministerial e lhe outorguem o devido 

reconhecimento na tarefa da igreja. 

3. Reconhecer quão desejável é que o pastor e sua esposa trabalhem juntos, 

em equipe, e a força espiritual que resultará de um ministério assim 

combinado. Insistir para que essa ideia seja estudada posteriormente junto com 

um plano financeiro e um programa de preparação que sustentariam a 

execução da mesma nos lugares onde fosse praticável. 

4. Reconhecer que existe uma grande necessidade de educar nosso povo com 

relação ao importante papel que a mulher pode desempenhar na Obra do 

Senhor sem ser ordenada, e solicitar que, para fazer frente a essa 

necessidade, sejam preparados planos específicos para ser apresentados no 

Concílio Anual de 1988 (IASD, 1985, p. 167-8). 

 Na pesquisa realizada por nós, a maioria de nossas irmãs se posicionou 

contra a ordenação de mulheres ao ministério. Os motivos mais citados foram: 
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1) A igreja apostólica não a praticou; 2) Não é orientação divina; 3) Não há falta 

de homens para o ministério; 4) A missão da mulher ao lar; 5) O exemplo de 

Ellen G. White – ela nunca aceitou a ordenação; 6) A mulher pode fazer um 

excelente trabalho na igreja mesmo não sendo ordenada. Em outras palavras: 

a mulher deveria ser escolhida para os cargos em que não fosse necessária 

sua ordenação. 

4) Sobre a Mulher Solteira: 

 - 73,6% das entrevistadas responderam que as solteiras eram bem 

tratadas e compreendidas pela igreja. 26,3% responderam que não. 

 - 79% viam o estado de solteira(o) como uma opção ou dom de Deus. 

21% disseram que ficar solteiro(a) seria considerado falta de sorte. 

5) Sobre a Participação de irmãs (casadas e solteiras) nas Atividades da Igreja: 

 - 91,8% participavam em alguma atividade da igreja. As mais citadas 

foram: Professoras nas Classes da Escola Sabatina dos adultos, juvenis, 

primários e infantis, Dorcas, Diaconisas, na área da Música e Jovens 

Adventistas. Uma irmã (Áurea Soares) era a departamental de Educação da 

Missão Nordeste, por ocasião dessa entrevista. Apenas 8,1% ainda não 

estavam desempenhando alguma atividade na igreja. Vemos, portanto, que o 

elemento feminino está fazendo um excelente trabalho nas atividades da igreja. 

As que ainda não estão atuando, cremos que com um pouco mais de 

motivação por parte dos líderes da igreja, se engajarão na tarefa de salvar 

aqueles por quem Cristo morreu. 
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