
 

Lição 6. As mulheres no Ministério de Jesus (2T 2015—O Evangelho de Lucas) 
 
Material Bíblico: Lc1:39–55; 2:36–38; 7:11–17, 36–50; Rm 10:17; Lc 8:1–3; 18:1–8. 
 
Citações 

• As mulheres sempre foram as mais fortes no mundo. Coco Chanel  
• O feminismo é a noção radical de que mulheres são seres humanos. Cheris Kramarae 

• Para ser um revolucionário você tem que ser um ser humano. Tem que se preocupar com 
as pessoas que não têm poder. Jane Fonda 

• Quando reconhecemos o supremo papel de Deus em nossas vidas e centramos  nossa 
mente em Deus, Ele nos capacita a sermos mulheres de esperança.  Elizabeth George 

• Sem dúvida, [as mulheres de fé do passado] foram censuradas por amor do Seu nome e 
tidas como loucas; mas possuiam uma fé que lhes permitiu, naquele momento, vencer o 
mundo e certamente, com a mesma fé subiram ao céu.  George Whitefield 

• As mulheres de Deus jamais podem ser como as mulheres do mundo. Já temos o 
bastante de mulheres agressivas no mundo; precisamos de mulheres afetuosas. Já temos 
o bastante de mulheres grosseiras; precisamos de mulheres amáveis. Já temos o bastante 
de mulheres ríspidas; precisamos de mulheres refinadas. Já temos o bastante de 
mulheres de fama e fortuna; precisamos de mais mulheres de fé. Já temos ambição o 
suficiente; precisamos de mais bondade. Já temos vaidade demais; precisamos de mais 
virtude. Já temos o suficiente de popularidade; precisamos de mais pureza. Margaret D. 

Nadauld  

 
Questões 
 Por que é relevante examinarmos este assunto? Qual o papel que  a mulher 
desempenhou na vida de Jesus? Por que Jesus mencionava questões de gênero, especialmente 
entre os seus discípulos? Que lições devemos aprender com o exemplo de Jesus? De que 
maneira diferentes concepções sobre o papel da mulher na sociedade impactam nossa vida hoje? 
 
Resumo bíblico 
 Lucas 1:39-55 nos relata o envolvimento de duas mulheres, Maria e Isabel, na vinda de 
Deus à terra como Jesus. Isabel alegrou-se com o nascimento de Jesus (Lucas 1:39-55). Em 
Lucas 7:11-17 está relatado o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. A mulher que 
ungiu os pés de Jesus é homenageada em Lucas 7:36-50. Lucas 8:1-3 destaca a importância das 
mulheres no ministério de Jesus: “Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados 
proclamando as boas novas do Reino de Deus. Os Doze estavam com ele, 
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, 
chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios; 
Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas 
mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens.(Lc 8:1-3 NVI). Lucas 18:1-8 conta a 
história da viúva persistente.  
 
Comentário  
 Lucas, em particular, mostra o papel da mulher no ministério de Jesus. Na verdade, o 
evangelho de Lucas contém mais referências ao papel desempenhado por mulheres do que os 
demais evangelhos. A cura de Maria, a mulher com o problema do sangramento e a mulher que 
ungiu os pés de Jesus mostram a ênfase de Lucas na participação das mulheres.  Ainda mais 



relevante  é o capítulo 8 de  Lucas que além da referência específica a Maria Madalena, relata 
que Joana, Susana e outras mulheres estavam entre os maiores financiadores do ministério de 
Jesus. É interessante notar que nenhum homem é identificado dessa forma… 

Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, são muito similarmente e claramente valorizadas 
como discípulas de Jesus e sua casa em Betânia é um dos  Seus lugares favoritos, onde Ele 
escapava das multidões por algum tempo. 

É importante, também, o papel das mulheres na crucificação e na ressurreição. Lucas 
23:49 registra que as mulheres assistiam de longe a crucificação ao passo que todos os homens 
haviam fugido. Lucas também relata a história (capítulo 24) da visita das mulheres ao túmulo 
naquela incrível manhã de domingo. De fato, nestes momentos mais críticos, vemos discípulas 
mulheres. 

Mas, além disso, Jesus realmente não aborda especificamente a questão das mulheres 
em Seu ministério. Ele simplesmente aceitou a todos exatamente como eram, sem qualquer 
pergunta ou preconceito acerca de seu gênero. Esse é talvez o mais importante aspecto: Jesus 
não sente ser necessário fazer disto um grande problema ou mesmo fazer uma declaração de 
"igualdade de oportunidades"! Isto não surpreende, porque, como o Criador do Universo, 
valoriza todos os seres criados por Ele, Seus filhos.  

Em sua conversa respeitosa (ainda que direta) com a mulher samaritana no poço, Jesus 
revelou a Sua aberta aceitação de todos, independentemente do sexo. Seus discípulos ficaram 
surpresos com Suas ações, mas a preocupação de Jesus era em se achegar aos Seus filhos, 
apesar dos tabus sociais que deveria tê-lo impedido de sequer falar com aquela mulher. O que 
temos nesse relato, porém, é realmente importante, porque é uma demonstração de atitude e não 
simplesmente um comunicado. Jesus nos mostra o que Ele realmente pensa! 
 
Comentários de Ellen White 
 Sua mãe era seguidora de Cristo e servira-O liberalmente com seus meios. {O Desejado 
de Todas as Nações, pág. 383}. 
 Entre os fiéis, a quem foi dada a comissão, estavam muitos que pertenciam às classes 
mais humildes da vida, homens e mulheres que tinham aprendido a amar seu Senhor e que 
haviam se determinado a seguir o Seu exemplo de serviço abnegado. {Review and Herald, 24 
de Março 24 de 1910}. 
 As mulheres que tinham sido humildes seguidoras de Cristo enquanto Ele vivia, não O 
quiseram deixar, antes que O vissem posto no túmulo, e uma pedra de grande peso colocada à 
entrada, para que não acontecesse que os inimigos procurassem obter Seu corpo. Mas não 
necessitavam ter medo; pois vi que a hoste angélica vigiava com indizível interesse o lugar de 
descanso de Jesus, esperando com ardor a ordem para desempenharem sua parte no libertar da 
prisão ao Rei da glória. {Primeiros Escritos, pág.180}. 
 Maria, em seguida, apressou-se em direção aos discípulos e informou-lhes de que Jesus 
não estava no sepulcro onde o tinham colocado. Enquanto estava sob esta incumbência, as 
outras mulheres, que esperavam por ela no sepulcro, fizeram uma análise mais minuciosa do 
interior, para se certificarem de que o seu Senhor se havia ido de fato. De repente, elas viram 
um jovem bonito, com vestes resplandecentes, sentado ao lado do sepulcro. Era o anjo que 
havia rolado a pedra e que agora assumia uma forma que não iria aterrorizar as mulheres que 
tinham sido as amigas de Cristo e ajudaram-no em Seu ministério. Mas, não obstante o 
obscurecimento do brilho do anjo, as mulheres ficaram muito espantadas e apavoradas com a 
glória do Senhor que o cercava. Viraram-se para fugir do sepulcro, mas o mensageiro celeste se 
dirigiu a elas com palavras suaves e confortadoras.{The Spirit of Prophecy, vol 3, p.199}. 
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