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APÓSTOLAS?
BISPAS?
REVERENDAS?
PASTORAS?
EVANGELISTAS?
DIACONISAS?
MISSIONÁRIAS?

 

= O que a Bíblia diz sobre os ministérios femininos na igreja? =
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= Dedico este livro a todas as mulheres, muito em especial 
àquelas que têm algum ministério atribuído, nas várias deno-
minações evangélicas =

= Esta pequena, mas esclarecedora obra, fica a dever-se a uma 
missionária (que não vou revelar o nome por motivos óbvios) 
que muito me motivou =
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PREFÁCIO

O objetivo deste livro, é demonstrar biblicamente, que não exis-
tem ministérios femininos na igreja. Percorrendo toda a Bíblia, 
desde o Antigo até ao Novo Testamento, podemos verificar que 
muitas mulheres trabalharam ativamente na Obra de Deus, mas 
nunca lhes foi atribuído algum ministério.

Os ministérios femininos surgiram muito recentemente e desde 
então têm-se generalizado em quase todas as igrejas. Quem não 
é favorável a tal inovação é apelidado de machista e desatuali-
zado; os tempos agora são outros, diferentes dos que eram no 
passado longínquo e por isso há que adaptar a igreja aos tempos 
modernos – dizem os defensores dos ministérios femininos. Se 
assim é, então essa corrente de prática e pensamento, está em 
completa oposição ao conceito bíblico da Igreja de Cristo.

Na Epístola aos Hebreus podemos ler no v. 8 do cap. 13: 
“Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre.”; na 
Epístola de Tiago, no v. 17 do cap. 1: “Toda a boa dádiva e todo 
o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem 
não pode existir variação, ou sombra de mudança.” Fica bem 
claro, portanto, que para obedecermos e procedermos em confor-
midade com a Palavra escrita de Deus, nada devemos alterar nem 
tão pouco adaptar ou atualizar aos tempos modernos atuais. Uma 
vez isso feito, é subverter ou alterar os ensinamentos de Deus 
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para a Sua Igreja que Ele comprou com o Seu próprio sangue na 
cruz do Gólgota. É um preço demasiado elevado para ser subesti-
mado e adulterado com meras inovações. A Igreja de Cristo, tem 
de permanecer fiel aos princípios e ensinamentos apostólicos do 
primeiro século da sua existência, de contrário perde a sua credi-
bilidade perante Deus Altíssimo.

– Manuel Vieira – 
(Porto, Agosto-2021)
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A mulher não pode exercer nenhum cargo oficial na igreja; 
apenas orar e profetizar lhe é permitido.

Estudo desenvolvido e pormenorizado dos cargos ministeriais 
da igreja do novo testamento.

= Comentários e estudos aos textos bíblicos apresentados =
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CAPÍTULO 1 
 

A MULHER PODE ORAR  
E PROFETIZAR NA IGREJA
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