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Introdução 

Uma das figuras mais idiossincráticas do movimento cristão nos seus anos 

iniciais foi a de Paulo de Tarso.  Para James D. G. Dunn, na obra A Teologia do 

Apóstolo Paulo, a importância de Paulo de Tarso é ímpar, sendo o primeiro e o maior 

teólogo cristão
i
. Conforme o autor, sua influência teológica nos séculos posteriores foi 

crucial, pois 

Paulo foi „primeiro‟ no sentido de ser preeminente entre os teólogos 

cristãos. Ele pertenceu àquela geração que foi mais criativa e mais 

definitiva para a formação e a teologia do cristianismo do que 

qualquer outra desde então. E nessa geração ele mais do que qualquer 

outra pessoa contribuiu para que o novo movimento originário de 

Jesus se tornasse religião realmente internacional e intelectualmente 

coerente. Paulo foi efetivamente chamado o „segundo fundador do 

cristianismo‟, que, „em comparação com o primeiro, exerceu, sem 

dúvida alguma, a influência... Mais forte‟
ii
. 

 

Mesmo com o entusiasmo de James Dunn, no trecho acima, tem-se que 

considerar a influência dos escritos de Paulo sobre o cristianismo mais do que o fizeram 

os escritos e a teologia de qualquer outro pensador cristão. A teologia paulina foi tão 

significante, particularmente, na formação da Igreja nos séculos posteriores que 

podemos perceber em alguns momentos como: na era patrística sua autoridade sobre 

Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Irineu de Lyon; na Antiguidade tardia, Santo 

Agostinho reafirmou a teologia cristã que veio a dominar a maior parte da Idade Média. 

Além disso, foi predominantemente o alcance da teologia de Paulo que moldou a 

Reforma. E no período moderno alguns autores como F. C. Baur e Karl Barth atestam a 

mesma influência formativa.  

Contudo, ao delinear rapidamente esses vários momentos históricos, se percebe 

a importância que cada geração de teologia cristã refletiu sobre a teologia paulina. Com 

isso, compreendo a fundamentação que a exegese feminista no meio teológico, em 
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especial a abordagem de Elisabeth S. Fiorenza, na análise dos escritos paulinos foi 

crucial. Outro que compartilha a consideração de James Dunn foi o teólogo Bart D. 

Ehrman, que fez a seguinte observação: 

Será que já existiu uma figura cristã tão controvertida quanto o 

apóstolo Paulo? Foi uma nova compreensão das Cartas de Paulo que 

levou Martinho Lutero a afastar-se da Igreja Católica, levando à 

Reforma Protestante e a uma divisão da Cristandade que continua até 

hoje. Igrejas de todo tipo continuam a discutir os ensinamentos de 

Paulo: Algumas insistem em que seus textos proíbem que as mulheres 

sejam ordenadas presbíteras, ao passo que outras denominações 

insistem justamente no contrario [grifo meu]; alguns alegam que suas 

cartas denunciam as relações homossexuais, e outros afirmam o 

contrário; alguns argumentam que suas cartas apóiam as formas 

ocidentais de capitalismo, outros dizem justamente o oposto
iii
. 

 

  Os escritos de Paulo pesam muito em qualquer debate sobre o lugar da mulher 

na vida e no ministério da Igreja. Não seria exagero dizer que a literatura paulina se 

tornou o campo de combate do Novo Testamento, onde se altercam as questões das 

mulheres na Igreja. Para Robin Scroggs a questão acerca do igualitarismo se centra no 

fato de que é a única voz clara do Novo Testamento a afirma a liberdade e igualdade das 

mulheres na comunidade
iv

. 

Nesta comunicação aventarei sobre as construções discursivas acerca de Paulo e 

introduzirei uma abordagem alternativa para compreender essa ambigüidade paulina 

que resultou de numa dubialidade de visões sobre Paulo. 

 

A Ambigüidade Paulina: Misógino ou feminista? 

Simone de Beauvoir, como mencionado no primeiro capítulo, teve um papel 

importante no movimento feminista durante as décadas de 1960 e 1970, ao propalar a 

máxima que não se nasce mulher, se torna. Contudo, a crítica de Simone de Beauvoir 

não se restringiu à análise de que a categoria mulher é uma construção cultural e 

histórica, mas centrou-se, também, de que a religião auxiliou a opressão feminina na 

sociedade, ao declarar que: 

A ideologia cristã não contribuiu pouco para a opressão da mulher. 

Há, sem dúvida, no Evangelho um sopro de caridade que se estende 

tanto às mulheres como aos leprosos; são os pequenos, os escravos e 

as mulheres que se apegam mais apaixonadamente à nova lei. Logo no 

início do cristianismo, eram as mulheres , quando se submetiam ao 

jugo da Igreja, relativamente honradas; testemunhavam como mártires 

ao lado dos homens; não podiam, entretanto, tomar parte no culto 

senão a título secundário; as diaconisas só eram autorizadas a realizar 
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tarefas laicas: cuidados aos doentes, socorros aos indigentes. E se o 

casamento é encarado como uma instituição que exige fidelidade 

recíproca parece evidente que a esposa deve ser totalmente 

subordinada ao esposo: com São Paulo afirma-se a tradição judaica 

ferozmente antifeminista[grifo meu]. São Paulo exige das mulheres 

discrição e modéstia; baseia, no Antigo e no Novo Testamento, o 

princípio da subordinação da mulher ao homem
v
. 

 

Essa acepção de Simone de Beauvoir de que com Paulo afirma-se a tradição 

judaica ferozmente antifeminista, tem vários pontos questionáveis. Primeiramente, 

porque a autora não tinha conhecimento de que muitos dos textos atribuídos a Paulo 

foram escritos muito tempo depois de sua morte; outro, também, tem um problema 

anacrônico ao rotulá-lo de antifeminista. 

Não somente Simone de Beauvoir defendeu essa acepção, pois os escritos de 

Paulo pesam muito em qualquer debate sobre o lugar da mulher na vida e no ministério 

da Igreja. De acordo com Teresa M. Shaw, não seria exagerado afirmar que a literatura 

paulina se tornou o campo de batalha do Novo Testamento, onde se altercam as 

questões das mulheres na Igreja, cita-se Paulo como responsável pela manutenção do 

silencio das mulheres na assembléia, pela exclusão destas do ministério
vi

.  

Brendan Byrne, jesuíta, argumenta que problemática envolvendo os textos 

paulinos sobre a participação feminina no ministério está na ambigüidade: 

Suas declarações acerca das mulheres não ocupam o centro de 

seus escritos. Raras vezes representam o melhor de Paulo. Por 

muito tempo, em meus cursos e palestras sobre Paulo, procurei 

contorná-las, atendo-me ao que a meu ver eram os pontos mais 

centrais, mais criativos. Mas se comprovou ser impossível 

prosseguir neste caminho.  Minha experiência mostrou que, ao 

falar e debater sobre Paulo, quando boa parte dos ouvintes está 

envolvida, uma pergunta estampa nas mentes: “Paulo não seria 

Misógino?”, “Ele não teria rancor das mulheres?”
vii

. 

 

É interessante essa afirmação de Teresa M. Shaw e de Brendan Byrne porque 

manifesta a relação dúbia que a teologia paulina apresenta acerca do papel feminino 

dentro das comunidades paulinas; e alguns estudos atuais, tanto teológicos quanto das 

ciências humanas, explanam essa indefinição. Citarei somente alguns que considero de 

grande importância na atualidade e que no decorrer da tese os abordarei. De um lado 

temos estudos como de Elaine Pagels
viii

, D. R. MacDonald
ix

, Joël Delobel
x
 e John P. 

Meier
xi

 argumentam que Paulo propôs inferioridade feminina; do outro lado a maioria 

de teólogos como Morna D. Hooker
xii

, Robin Scroggs
xiii

, Jerome Murphy O‟Connor
xiv

 e 
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Elisabeth S. Fiorenza
xv

 consideraram que Paulo propõe a igualdade e reciprocidade 

entre homens e mulheres. Com isso, se percebe é que a relação de Paulo com as 

mulheres aparece assim como um problema de difícil resolução, porque incide numa 

posição binária que muitas vezes não contempla as especificidades que o corpus 

paulinum infere, pois tal discussão tende a ficar dispersa em extensa lista de periódicos, 

ou senão simplesmente constitui parte de monografias, com análise ampla demais, como 

“A mulher no Novo Testamento” ou algo assim. Contudo, mas para avançar acerca da 

análise sobre esse assunto, não será debatido a misoginia paulina ou o chauvinismo 

paulino, porque não interessa transformar um personagem histórico em herói ou vilão, 

mas a sua circunspecção reside como seus textos foram utilizados para validar e 

justificar posições atuais frente a algum problema ou contestação acerca da participação 

feminina no ministério. 

Sem dúvida, o material paulino sobre a mulher ganha sobremaneira com o 

estudo de In Memory of Her de Elisabeth Schüssler Fiorenza. O material paulino recebe 

a análise e a reflexão crítica da obra de Elisabeth S. Fiorenza tão substancial e 

abrangente que a discussão hermenêutica ocupa os três primeiros capítulos do 

trabalho
xvi

. Empregando modelo crítico feminista de interpretação, hermenêutica 

feminista de suspeita, Fiorenza visou reconstituir a história cristã primitiva enquanto 

história das mulheres, resgatarem as características do „original discipulado de iguais‟ e 

a parceria na missão daí decorrente, a fim de delinear o deslocamento gradual das 

lideranças das mulheres para o domínio masculino, sob a influência de tendências 

androcêntricas que, enfim, moldaram todo o registro escrito contido no Novo 

Testamento. A pretensão da autora não é simplesmente restituir as histórias das 

mulheres à história cristã primitiva, mas permitir o resgate dos testemunhos igualitários 

no Novo Testamento, para novamente reacender uma visão e práxis cristãs não-

patriarcais. 

 O debate sobre a atitude e Paulo com as mulheres intensifica-se quando, no 

inicio da década de 1970, como foi frisado no capítulo anterior, o movimento feminista, 

em especial as teólogas feministas, inicia estudos aos textos neotestamentários. 

Concomitantemente com os severos ataques à influência de Paulo, surgem na época 

inúmeros estudos que procuraram atribuir credencias feministas, nesse sentido o 

trabalho de Elisabeth S. Fiorenza se torna pioneiro.  
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Como D. R. MacDonald, na obra: There is no male and female
xvii

, todos 

distinguem o teor singularmente igualitário da afirmação de Gálatas 3,23-29, a questão 

consiste se Paulo, nos escritos subseqüentes, traiu o ideal igualitário expresso na terceira 

parte v. 28 ou se retrocedeu. É uníssono entre os estudiosos que as Epístolas Pastorais – 

1 e 2 Timóteo, Tito e Efésios – não são criação de Paulo, entretanto, são composições 

que surgiram em período tardio. 

A exclusão do material pós-paulino
xviii

 torna bem mais fácil o trabalho dos que 

procuram detectar em Paulo uma atitude positiva. Ainda assim, restam duas passagens 

problemáticas, na primeira Carta aos Coríntios: a declaração sobre a veste das 

mulheres
xix

 e a exortação ao silêncio na assembléia
xx

. Conforme Brendan Byrne há um 

grande número de estudiosos, que consideram a segunda passagem uma interpolação no 

texto por escrito tardio, o qual teria grande afinidade com o autor das epístolas 

pastorais
xxi

. Assim, dependendo da interpretação que se dê a 1 Cor 11,2-16, é que se 

julgará se Paulo declinou ou não do „ideal igualitário‟ expresso em Gl 3,28.  

Contudo, para responder a questão acima sobre a ambigüidade do corpus 

paulinum, deve partir de um ponto de vista alternativo. Acredito que temos uma grande 

lista de estudos que se centram nesse assunto, entretanto, tem-se que partir para outra 

abordagem que abarque toda a complexidade que o corpus paulinum infere no debate 

atual, principalmente, entre estudiosos que ainda debatem a postura de Paulo frente à 

mulher. Mas uma questão que gostaria de inferir consiste na crítica epistemológica no 

qual as maiorias desses trabalhos estão inseridas, no caso aqui, farei uma correlação 

entre a metodologia empregada nos estudos históricos e exegéticos. Muitas teólogas 

utilizam esse método em suas pesquisas e, portanto, os textos canônicos são utilizados 

para justificar, ou não a postura paulina frente à mulher. 

De acordo com Mary Daly há uma questão importante que tem que ser 

ponderado quando se analisa o corpus paulinum consiste na visão que vários estudiosos 

e, em especial teólogas feministas, inferem ao tentar entender „the real Paul’. Para a 

autora o “Paulo real” para essas teólogas feministas não era o autor de passagens contra 

as mulheres e não era “all time male chauvinist”. A autora faz a seguinte argumentação: 

From the point of view of scriptural scholarship the distinction 

between the deutero-pauline authors and “the real Paul” is important, 

no doubt. However, the discussion is hardly central to women‟s 

concern with the oppressiveness of patriarchal religion. The point is 

that for nearly two thousand years the passages have been used to 
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enforce sexual hierarchy. They represent an established point of 

view
xxii

. 

 

O interessante que muitos desses trabalhos onde reforçam uma diferenciação 

entre o „Paulo real‟ e o „Paulo não real‟, consiste na metodologia empregada por esses 

estudiosos, o método histórico-crítico. Novamente retomando à obra clássica de 

Elisabeth S. Fiorenza, In Memory of Her, a autora fez a seguinte argüição na introdução 

da sua obra: 

Ao passo que o lado reconstrutivo desde livro repousa bastante num 

método histórico-crítico tradicional de análise [grifo meu], aguçado 

por uma „hermenêutica da suspeita‟, foi muito mais difícil encontrar 

enfoque adequado para as indagações hermenêuticas e metodológicas 

da primeira seção
xxiii

. 

 

O método histórico-crítico, do qual faz uso a maioria dos exegetas, parte da 

noção de que o conhecimento histórico-crítico é imanente, deve buscar a imparcialidade 

e adota como objetivo, na análise dos textos, a reconstrução do contexto histórico no 

qual eles foram produzidos (em nosso caso, a reconstrução dos primeiros momentos da 

história cristã). Esses pressupostos do método histórico-crítico se coadunam com a 

epistemologia e método que a História, como ciência, se compõe no século XIX.   

Em contrapartida, ainda, temos a questão política em voga em certos trabalhos, 

como no caso de Elisabeth S. Fiorenza, que segundo Mary Jo Weaver não critica os 

fundamentos básicos dos seus pressupostos heurísticos nem a motivação ideológica por 

detrás de sua justificava em realizar um passado glorioso das mulheres sem criticar o 

ethos religioso de que faz parte
xxiv

. 

Compreender o movimento cristão, nos seus primórdios, como um grupo coeso é 

algo errôneo; pois, foram comunidades multiformes e homogêneas localizadas ao longo 

de várias cidades do Mediterrâneo, onde eram marcados por várias tensões entre 

lideranças. O tipo de movimento propalado por Paulo de Tarso foi mais um dentre 

vários que existiram, estes ficaram no esquecimento; mas os escritos paulinos 

permaneceram e tornaram-se a expressão máxima do cristianismo. 

Portanto, analisar o corpus paulinum no contexto de que estamos tratando, 

primeiro século e início do segundo, é desconstruir, também, um movimento paulino 

mostrando subjetividades, paulinismos, e a fluidez que foi o cristianismo, melhor 

cristianismos antigo. 
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Cartas Pastorais do II século 

A visão cristã inicial da Carta aos Gálatas 3,28, praticada nas comunidades de 

Paulo atraía para o movimento, especialmente, escravos e mulheres, mas também criava 

tensões e conflitos ao ethos cultural, como vimos na comunidade de Corinto. Certos 

cultos praticados nesse momento, como no caso da Grande Deusa, atraía tanto homens e 

mulheres, escravos e livres, asiáticos, gregos, romanos, participavam plenamente, e num 

tal contexto, a confissão batismal de Gálatas não poderia ser tão „utópica‟. Contudo, 

uma grande diferença entre o culto público da grande deusa, no contexto das 

comunidades cristãs a esfera religiosa pública e a esfera privada da unidade doméstica 

não eram separadas. Á medida que os cristãos compreendiam em si mesmos como uma 

nova família, exprimindo essa autocompreensão, em termos institucionais, nas 

comunidades que eram no espaço doméstico. Logo, o movimento missionário cristão 

oferecia uma visão e uma práxis alternativas às da sociedade e da religião dominantes. 

Era um problema, principalmente para a ordem estabelecida.  

Além do ordenamento sobre o silêncio das mulheres inserido no texto de 1 

Coríntios 14, uma boa parte da „má  reputação‟ dada a Paulo na questão da divisão 

sexual reside em declarações nas cartas „pós-paulina‟. Compreendo pós-paulino como 

documentos, dentro do corpus paulinum, escritos em períodos posteriores; com isso, 

tenho em mente as Cartas aos Colossenses, aos Efésios e a coleção conhecida por Cartas 

Pastorais, 1 e 2 Timoteo e Tito. Como saíram no nome de Paulo e exerceram o papel 

muito marcante na concepção popular de sua atitude com as mulheres e prescrições 

morais, foram os „códigos domésticos‟. 

 Esses códigos domésticos não eram exclusivamente cristãos, como percebemos 

no capítulo anterior, temos um amplo exemplo na literatura helenístico-judaica, refletido 

essencialmente na ética patriarcal da família greco-romana. Nas três relações sociais 

mencionadas acima, o código convida à submissão por parte do membro „inferior‟ 

(esposa, filho, escravo) e amabilidade e razoabilidade por parte do „superior‟ (marido, 

pai, senhor). Desta forma se procuraria promover a harmonia e a estabilidade 

domésticas, consideradas amplamente no mundo antigo a base da eudaimonia. 

  

Os Códigos domésticos 

É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma 

só mulher (...) e que governe bem sua própria casa, criando os filhos 
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sob disciplina com todo o respeito (...), pois quem não sabe governar a 

própria casa, como cuidará da Igreja de Deus
xxv

? 

 

A submissão à assembléia e à família é enfatizada como qualidade a ser seguida 

pelos membros da comunidade, em especial pela mulher. São várias as advertências, 

ordenando-lhes que aprendam em silêncio, com toda a submissão
xxvi

; ou fiquem quietas 

nas assembléias
xxvii

; usem o véu
xxviii

; e ainda reforçando sua submissão
xxix

. Para 

Elisabeth S. Fiorenza ao discutir o Sitz im Leben da forma do código doméstico, com 

suas exigências de obediência e submissão feitas ás esposas, aos filhos e aos escravos 

temos que compreender que foram elaborações cristãos ulteriores advindos do código 

filosófico-teológico greco-romano ou judeu-helenístico
xxx

. 

Para Wayne Meeks devemos nos remeter a Aristóteles para compreender os 

elementos da estruturação comunal cristã nos séculos iniciais
xxxi

. Os moralistas da fase 

inicial do império buscaram formular uma ética que equilibrasse as exigências 

tradicionais de subordinação e obediência ao pater familias e os ideais de igualdade 

formulados na época helenística. 

Dois tratados aristotélicos são cruciais para entendermos como funcionavam 

esses códigos domésticos: A Política e a Ética de Nicômaco. A primeira obra, que me 

atearei em demasia, Aristóteles argumenta que é imperativo iniciar a discussão da 

política por reflexões acerca do casamento, que define como a união de um dirigente 

„natural‟ e um subordinado „natural‟. 

A investigação de todas as coisas deve começar por suas partes mais 

elementares e as partes mais elementares e primárias do lar são o 

senhor e o escravo, o marido e a esposa, o pai e os filhos. Devemos, 

pois examinar a constituição e o caráter próprios de cada uma dessas 

três relações, ou seja, a do senhorio, a do casamento e, em terceiro 

lugar, a da relação de progenitura
xxxii

. 

 

Com isso, a unidade doméstica é algo fundamental na análise aristotélica, e esta 

somente é realizada a partir de uma relação de exercício de poder sobre a esposa, os 

filhos e os escravos, função digna de uma pessoa livre. Enquanto que o pai exerce sobre 

os filhos um poder monárquico, o marido exerce sobre a esposa uma forma  republicana 

de poder: 

Porque o homem é por natureza dotado melhor para o comando do 

que a mulher ... e a pessoa mais velha e plenamente desenvolvida, do 

que a mais jovem e imatura. É verdade que , na maioria dos casos de 

governo republicano, o governante e os governados mudam de 

posição..., enquanto o marido nesta relação ocupa continuamente a 
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posição dominante. O governo do pai sobre os filhos, por outro lado, 

equivale ao rei
xxxiii

. 

 

Em relação à escravidão, Aristóteles faz a seguinte argüição: 

 

É manifesto ser natural e adequado ao corpo ser governado pela alma 

e que a parte emocional seja governada pelo intelecto, a parte dotada 

de razão, ao passo que a posição igualitária ou contrária das duas parte 

é em todos os casos prejudicial... Do mesmo modo entre os sexos: o 

homem é por natureza superior e a mulher inferior, o homem o regente 

e a mulher o súdito. É isso também tem de aplicar-se necessariamente 

no caso da humanidade em geral; logo, todos os seres humanos que 

diferem tão amplamente dos outros quanto a alma do corpo, esses são 

por natureza escravos, sendo para eles vantajosos ser governados por 

esse tipo de autoridade
xxxiv

 

 

Essas diferenças justificam as relações de dominação na unidade doméstica do 

estado 

Por conseguinte, há por natureza vários tipos de governantes e de 

governados.  Porque o livre governa o escravo; o homem a mulher; e o 

homem a criança, de maneiras diferentes. E todos possuem as várias 

partes da alma, mas as possuem de maneiras diferentes; porque ao 

escravo falta a parte deliberativa, e a mulher a tem, mas sem plena 

autoridade, ao passo que a criança a tem, mas de forma não 

desenvolvida
xxxv

 

 

Com isso, se a unidade doméstica é parte do Estado, este é prejudicado se as 

diferentes formas de governo doméstico não forem exercidas fielmente 

A liberdade no tocante ás mulheres prejudica tanto o propósito da 

politeia como a felicidade do estado. Porque assim como o homem e a 

mulher são parte de uma unidade doméstica, está claro que o Estado 

também  se divide quase pela metade em sua população  masculina e 

feminina, de modo que em toda politeia em que a posição das 

mulheres é mal regulada, a metade do Estado tem de ser considerada 

negligenciada no cumprimento da lei
xxxvi

. 

 

Para Elisabeth S. Fiorenza, a misoginia ocidental tem raízes nesses tratados 

aristotélicos, ao naturalizar os papéis sexuais e sociais, ao definir a unidade doméstica 

como modelo do Estado. A família está na ordem, de acordo com essa visão, quando 

funciona com o microcosmo da polis. Assim como os homens sobrepõem às mulheres 

no espaço doméstico, assim também se sobrepõem os governantes legítimos a seus 

súditos na polis. Aristóteles não foi o único a ter essa acepção de que os papéis sexuais 

deveriam ser bem definidos, e a ordem mantida; anterior à ele Sófocles já aludia ao 

‘problema’ que seria a violação das regras: 
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Na tragédia de Sófocles, Antígona, em que a heroína desafia o decreto de 

Creonte, o tio tirano de Tebas, ao enterrar o irmão, estabelece um confronto entre a lei 

do clã, no caso individual, contra a moral da polis.  É explicito a resposta de Creonte 

acerca do problema da desobediência de Antígona: 

Mas quem cruza a lei, ou a violenta, 

Ou espera por os governantes sob si, 

Jamais terá palavra de louvor de mim. 

 

Não há maior erro que a desobediência. 

Ela arruína cidades, e desmorona nossas casas; 

Ela rompe com a frente de batalha, pondo-a em debandada. 

 

Assim eu devo proteger os homens que cedem à ordem, 

E não me deixar vencer por uma mulher. [663-667] 

 

A sensibilidade de Sófocles é crucial ao retratar na tragédia, de maneira clara, 

expõe os problemas que corroborariam a estrutura da pólis, quando um anseio 

individual ou do clã suplantasse as leis do espaço cívico e da comunidade. Sófocles 

escrevia no momento em que a pólis estava no seu auge. 

Segundo a análise aristotélica a pólis visa o bem maior, pois abrange outras 

comunidades menores e possui uma auto-suficiência que as comunidades maiores não 

alcançam. O componente inicial é a família (oíkos), com as relações entre marido e 

esposa, pais e filhos, senhores e servos. 

Portanto, a pólis compreendia tudo, desde o ato de governar dentro do oíkos 

(casa), a relação do marido e da esposa, filhos e escravos, até o governo dos cidadãos. 

Não é à toa que na epígrafe Aristóteles definiu o homem grego com a famosa expressão 

    (o homem é um animal por 

natureza político). E, com esta expressão, pretendeu afirmar a distinção do grego em 

relação aos outros homens pelo fato de viverem no seio dessa forma superior de 

organização que é a pólis. 

A linguagem missionária de Paulo dentro das comunidades não teriam parecido 

tão distintivamente religiosas a seus contemporâneos no Império Romano. O termo que 

ele usa para o movimento como um todo, assim como para comunidades particulares, 

ekklēsía, era primordialmente político, designação semelhante à ekklēsía (assembléia) 

de cidadãos da pólis grega. As assembléias de Paulo eram tanto político como 

religiosas, um tanto à maneira como o era a pólis grega. A compreensão de alguns 
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códigos morais e a própria estrutura da Igreja durante período inicial parte, em especial, 

da análise de alguns elementos imbricados na pólis
xxxvii

.  

 Com todos esses exemplos acima, reforço a questão sobre honra e vergonha na 

sociedade mediterrânica, e mais, estabeleço as estruturas que foram forjadas os 

preceitos e prescrições que os códigos domésticos foram elaborados. Ou seja, a 

delimitação entre os espaços do público e do privado, espaço dos homens e das 

mulheres, inseridos em vários documentos. Definindo, com isso, um tipo de 

masculinidade e feminilidade. 

Segundo a argumentação de Marga Stroher, as cartas pós-paulinas foram 

direcionadas às comunidades da Ásia Menor, pois as pastorais têm um discurso 

hierarquizante e reivindicam a autoridade de Paulo
xxxviii

. A doutrina pós-paulina trata de 

um ambiente eclesial bastante posterior ao vivido por Paulo, sendo direcionadas a 

dirigentes individuais, e não às comunidades. 

 

Considerações Finais 

As estratégias de Paulo e de autores que se utilizaram o nome de Paulo, período 

posterior, nos primórdios do seu cristianismo particular, tiveram seus aspectos inseridos 

dentro de um contexto de valores sobre honra e vergonha. As estratégias de Paulo, nos 

primórdios do seu cristianismo particular, foram atitudes morais e distinção sexual por 

membros das comunidades cristãs. E que, muito embora não tenham sido a grande 

causa da submissão e da inferioridade da mulher cristã, implicaram em bases para isto; 

pois o cristianismo pós-paulino respaldou-se no poder da figura de Paulo para legitimar 

a divisão sexual dentro da Igreja; definindo, portanto, feminilidades e masculinidades 

dentro destas antigas comunidades cristãs. 
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