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RESUMO
Souza, Valéria Vieira. A (R)Existência das Vocacionadas ao Ministério Pastoral
Batista: Descortinando a Relação entre as Pastoras Batistas de São Paulo e a não
Filiação na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo (OPBB-SP). 2016.
152 p. Dissertação de Mestrado (Ciências da Religião). Universidade Metodista de
São Paulo, São Bernardo do Campo, 2016.
O contexto batista é predominantemente marcado por lideranças masculinas,
destinando às mulheres apenas lugares e comportamentos socialmente estabelecidos,
como a casa, o cuidado, a maternidade, a submissão, entre outras características que
enfatizam a hierarquia de gênero. Mesmo diante do desenvolvimento econômico e da
ocupação que as mulheres estão conquistando no campo público, a igreja e
principalmente as igrejas batistas, permanecem fundadas em alicerces que exaltam o
poder masculino em detrimento do lugar que deve ser ocupado pelas mulheres, ou
seja, onde elas decidirem atuar. Caso elas decidam atuar num campo
predominantemente masculino, terão que lidar com a desconstrução de um
pensamento socialmente permeado de dominação masculina e com a árdua
construção de um pensamento que vise a igualdade de gênero. O objeto desta
pesquisa é o ministério pastoral feminino no contexto batista brasileiro. O texto
analisa o discurso das Pastoras Batistas do Estado de São Paulo e o discurso dos
líderes da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo (OPBB-SP) a respeito do
ministério pastoral feminino e a não filiação de mulheres na OPBB-SP. A
importância deste trabalho é a de demostrar as relações de micro poder existentes
entre pastores e pastoras e concomitantemente as desigualdades dentro do contexto
batista com relação ao ministério pastoral feminino. Essa afirmação se consolida por
meio das análises das entrevistas semiestruturadas que realizei na pesquisa de campo,
com sete pastoras batistas do Estado de São Paulo, bem como com três líderes da
OPPB-SP. Esta é uma pesquisa qualitativa, em que foram analisados documentos
oficiais da igreja, como pautas de convenções, atas, sites institucionais, periódicos e
documentos não oficiais encontrados em redes sociais, blogs, jornais online, entre
outros. Posso afirmar que as pastoras batistas estão se mobilizando para cumprir sua
vocação, usando argumentos transcendentes que impedem qualquer pessoa de
desafiar ou duvidar de seu chamado pastoral, pois: “O vento sopra onde quer; ouvese o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com
aquele(a) que nasceu do Espírito.” (João 3.8).
Palavras chave: Ministério pastoral feminino; Pastoras Batistas; OPBB-SP;
Ordenação Feminina.
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ABSTRACT
Souza, Valéria Vieira. The (Resistence) Existence of Pastoral Ministry aimed to
Batista: Unveiling the relationship between the Baptist shepherdesses of São
Paulo and the non Membership in the Association of Baptist Pastors of Brazil in São
Paulo (OPBB-SP). 2016. 152 p. Master Thesis (Religious Studies) Universidade
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2016
The Baptist context is predominantly marked by male leaders and for women only
places and behaviors socially established, such as home care, maternity, submission,
among other characteristics that emphasize the gender hierarchy. Even before the
economic development and occupation that women are gaining in the public space,
the church, mainly Baptist churches, remain founded on foundations that exalt male
power at the expense of place that should be occupied by women, or where they
decide to act. If they decide to operate in a predominantly male place, they will have
to deal with the deconstruction of a thought socially permeated with male domination
and the arduous construction of a thought aimed at gender equality. The object of
this research is the female pastoral ministry in the Baptist Brazilian context. The text
analyzes the discourse of Pastors Baptists of São Paulo and the speech of the Order
of the leaders of Baptist Pastors of São Paulo (OPBB-SP) about the female pastoral
ministry and not the membership of women in OPBB-SP. The importance of this
work is to demonstrate the relationship of the micro power existing between
shepherds and shepherdesses and concomitant inequalities within the context Baptist
in relation to pastoral ministry. This statement is configured by means of the analysis
of semi-structured interviews I conducted research with seven shepherds of São
Paulo, as well as three leaders of OPPB-SP. It is a qualitative research, in which were
analyzed official documents of the church, as convention agendas, protocol,
institutional sites, periodicals and unofficial documents found on social networks,
blogs, online newspapers, etc. I can claim that the Baptists pastors are mobilizing to
fulfill his calling, using transcendent arguments that prevent any person to challenge
or doubt the pastoral call these women, but: “The wind goes were its pleasure takes
it, and the sound of it comes to your ears, but you are unable to say where it comes
from and where it goes; so it is with everyone whose birth is from the Spirit.” (John
3.8)
Key words: Female Pastoral Ministry; Baptist Shepherdesses; OPBB-SP; Women's
Ordination.

10
LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –Presença numérica de pastoras da Convenção Batista Brasileira por
Estados.........................................................................................................

85

Figura 2 –Pastoras batistas da Convenção Batista Brasileira no Estado de São
Paulo............................................................................................................

87

Figura 3 –Organograma da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São
Paulo.................................................................................................................... 104
Figura 4 –Posicionamentos referentes à filiação de pastoras batistas no Brasil
por Estado............................................................................................................ 129

11
LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Ordenação Feminina - Nacional e Internacional.............................

61

12
LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1– Ingressantes, matrículas e concluintes na educação superior por
gênero..................................................................................................................

37

13
LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Média de horas semanais trabalhadas no trabalho principal, média
de horas gastas em afazeres domésticos e jornada total das pessoas ocupadas,
por sexo................................................................................................................

29

Tabela 2 – Pessoas de 20 à 24 anos, com 11 anos ou mais de estudos, por
sexo, segundo as grandes regiões........................................................................

36

Tabela 3 – Maiores cursos de graduação em número de matrículas, por
gênero..................................................................................................................

38

Tabela 4 – Pessoas ocupadas em trabalhos formais com 16 anos ou mais, por
sexo......................................................................................................................

45

Tabela 5 – Rendimento-hora médio no trabalho principal das pessoas de 16
anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência, por sexo e grupos de
anos de estudo....................................................................................................

48

Tabela 6 – Pessoas ocupadas em cargos de direção ou gerência e rendimento
médio do trabalho principal, por sexo ................................................................

53

Tabela 7 – Pessoas ocupadas em cargos de direção ou gerência e rendimento
médio do trabalho principal, por sexo, segundo os grupos de setor de atividade
..............................................................................................................................

53

Tabela 8 – Percentual da população residente, por situação do domicílio e
sexo, segundo os grupos de religião....................................................................

63

Tabela 9 – População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os
grupos de religião................................................................................................

75

14

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................... 16
1 VOCAÇÃO É PROFISSÃO? PROFISSÃO É VOCAÇÃO? A DIVISÃO SEXUAL DO
TRABALHO NO MINISTÉRIO PASTORAL FEMININO BATISTA................................ 24
1.1

Introdução ............................................................................................................................................ 24

1.2 Divisão Sexual do Trabalho ................................................................................................................ 27
1.3 Educação e Mercado de Trabalho .................................................................................................... 33
1.4 As Pastoras Batistas e a Divisão Sexual do Trabalho ................................................................ 39
1.5 Conclusão .................................................................................................................................................. 56

2 AS PASTORAS (R)EXISTEM .............................................................................. 58
2.1 Introdução ................................................................................................................................................ 58
2.2 Ministério Pastoral Feminino ............................................................................................................ 62
2.2.1 Cristianismo sem Pastoras .......................................................................................................................... 62
2.2.2 Cristianismo com Pastoras .......................................................................................................................... 70
2.2.3 Cristianismo com Pastoras na Igreja Batista ....................................................................................... 74
2.3 As Pastoras Batistas .............................................................................................................................. 78
2.3.1 Vocação, Concílio e Consagração. Como se tornar um(a) pastor(a) batista? ........................ 79
2.3.1.1 A Vocação para os(as) batistas ............................................................................................................ 79
2.3.1.2 Concílio........................................................................................................................................................ 81
2.3.1.3 Consagração ............................................................................................................................................... 83
2.4 As Pastoras Batistas do Estado de São Paulo ............................................................................... 86
2.5 Pastoras (R)Existentes ......................................................................................................................... 89
2.5.1 A Primeira Mulher Consagrada ao Ministério Pastoral Batista - Silvia Nogueira ............... 89
2.5.2 A Primeira Pastora Militante do Estado de São Paulo – Zenilda Reggiani Cintra ............... 91
2.5.3 Atual Pastora Titular do Estado de São Paulo – Rachel de Oliveira Ayres ............................. 93
2.8 Conclusão .................................................................................................................................................. 96

3 AS ORGANIZAÇÕES BATISTAS A SERVIÇO DA IGREJA LOCAL: ENTRE O OFICIAL E O
“OFICIOSO” ....................................................................................................... 97
3.1 Introdução ................................................................................................................................................ 97
3.2 A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo: Visão dos Documentos
Institucionais .................................................................................................................................................. 98
3.3 A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo (OPBB-SP): Visão dos Líderes
Entrevistados ............................................................................................................................................... 108
3.4 Igreja Local ............................................................................................................................................ 120

15
3.5 A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo e o Ministério Pastoral
Feminino: O que os líderes da OPBB-SP pensam sobre o ministério pastoral feminino . 127
3.7 Conclusão ............................................................................................................................................... 133

CONCLUSÃO .................................................................................................... 135
REFERÊNCIAS ................................................................................................... 139
ANEXO A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA .................................................... 150
ANEXO B - ROTEIRO: PASTORAS BATISTAS ....................................................... 151

16
INTRODUÇÃO

Analisar o ministério pastoral feminino no contexto batista a partir de uma
perspectiva de gênero é vislumbrar as relações hierárquicas entre homens e mulheres
quando se trata de evidenciar o chamado vocacional ao ministério pastoral. Ao longo
da história das religiões, as mulheres ocuparam lugares secundários, lugares de
desprestígio e foram acusadas de carregarem em seus corpos a presença e desejos
demoníacos.
Para olhar para a mulher no cristianismo de uma maneira diferente, temos a
presença da mulher de maior destaque do cristianismo primitivo, que é sem dúvida
Maria Madalena, que como Maria (mãe de Jesus), compartilhou com os apóstolos o
privilégio de estar com Jesus e, além disso, após a ressurreição foi a primeira pessoa
com quem Jesus falou. Foi ela quem recebeu primeiramente a ordem de anunciar
Jesus. Os gnósticos até acreditavam que ela seria a tipologia feminina de Jesus
(Maria Fernanda ZIEGLER, 2013). Maria Madalena foi uma mulher que levou fama
de prostituta por ser solteira, autônoma e por se relacionar com um grupo
majoritariamente de homens.
Simone de BEAUVOIR indica que houve argumentos que desqualificaram o
protagonismo de Maria Madalena e das demais mulheres: “Ao replicarem os
adversários que se Cristo apareceu primeiramente às mulheres é porque as sabia
bisbilhoteiras e tinha pressa em tornar conhecida a ressurreição” (1980, p. 132).
Com o exemplo de Maria Madalena, podemos perceber que as mulheres já
possuíam um lugar preestabelecido e os papeis que deveriam desempenhar, e nesses
papeis não havia o ministério sacerdotal, porém com o avançar do tempo a igreja
primitiva se transformou na igreja total, universal, a igreja católica, a igreja para
todas as pessoas. Nesse contexto, o lugar da mulher foi sacralizado e inferiorizado
em detrimento do lugar do homem, até mesmo as diaconisas bíblicas foram
classificadas como serviçais mesmo desempenhando os mesmos serviços dos
apóstolos.
A marginalidade e o silenciamento das mulheres no catolicismo também se
repetiu no protestantismo, a perpetuação da marginalidade e do silenciamento foi um
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modo de garantir para os homens o domínio da igreja.
As mulheres no protestantismo não só exerciam o papel de mãe e esposa, mas
também, na medida do possível contribuíam para o desenvolvimento e expansão do
novo movimento. Contribuições que agiam nas fissuras encontradas na frágil ação
masculina diante das necessidades do protestantismo, como o serviço de cuidado aos
doentes, reuniões em casas, os refugiados(as) que estavam sendo perseguidos(as), o
ensino das crianças e até mesmo assumindo a liderança em ocasiões em que o marido
não se fazia presente, descortinando os determinismos naturais e essencialistas
pregados pelo cristianismo.
Para desconstruir esse pensamento, ideia e imaginário de que está na mulher
toda a fonte de maldade para com o homem, se faz necessário partir para uma análise
de gênero, palavra atualmente repudiada e pouco conhecida em seu sentido mais
amplo. Baseando-me em Joan SCOTT (1990), penso que gênero é uma maneira de
analisar e de classificar fenômenos sociais, é um sistema consensual de distinções, é
também uma forma de rejeição do determinismo biológico nas palavras como ‘sexo’
ou ‘diferença sexual’, o termo gênero vem para dar um caráter mais relacional e não
exclusivo da mulher.
Os argumentos contra a ascensão das mulheres no principal cargo de
liderança eclesiástica são os expostos a seguir1: diferenças físicas e psíquicas entre
homens (forte e racional) e mulheres (frágil e emocional); a escolha de Jesus por 12
apóstolos homens, ele não selecionou nenhuma mulher; Cristo é homem e sua
encarnação se deu na figura masculina; “sempre foi assim” somente homens são
ordenados; “púlpito não é lugar de mulher”; papeis distintos entre homens (atuam em
ambiente público) e mulheres (atuam em ambiente privado); não há textos bíblicos
em que mulheres são superiores, dão ordens aos homens ou que realizem os
sacramentos.
Para continuar essa pesquisa, portanto, foi necessário olhar para esses
argumentos, para as pastoras batistas do estado de São Paulo e para a proibição que
estava sobre elas em não poderem se filiar à Ordem de Pastores Batistas do Brasil em

1

Ver a esse respeito, FERNÁNDEZ (2008), SOBERAL (1989) e DELIR BRUNELLI (1988).
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São Paulo (OPBB-SP) 2 e, perceber que mesmo diante de argumentos e ações
contrárias vindas dos líderes dessa e de outras instituições ao ministério pastoral
feminino, as comunidades dirigidas por essas mulheres agiram e agem em favor de
suas pastoras, sendo que as dinâmicas utilizadas por essas mulheres acontecem nas
fissuras do que é oficialmente instituído.
De acordo com os documentos institucionais, a OPBB-SP (2011) tem por
finalidade:

Promover a fraternidade e a solidariedade entre os pastores. Zelar
pela dignidade do ministério batista. Tratar dos interesses da Seção
junto a entidades particulares e junto aos poderes públicos, quando
necessário. Representar o ministério batista na sociedade, junto a
outros organismos evangélicos e perante as autoridades
constituídas. Fazer gestões junto às igrejas, diretamente ou através
das Subseções, que objetivem a valorização do ministério e o
sustento pastoral condizente com as necessidades de cada pastor.
Interpretar o pensamento do ministério batista sobre os assuntos da
atualidade, à luz dos princípios bíblicos, perante a sociedade e os
poderes constituídos, através de documentos e de outros meios de
comunicação. Diligenciar junto às autoridades, o cumprimento das
garantias legais e o pleno exercício da liberdade religiosa.
Promover encontros, simpósios, conferências, congressos e retiros,
visando a confraternização dos pastores, sua capacitação,
posicionamento da Seção face aos graves problemas da época, e
sua elevação espiritual, podendo publicar os trabalhos neles
apresentados. Manter as igrejas e a denominação informadas sobre
os assuntos relacionados com o ministério pastoral batista,
facilitando a aproximação entre pastores e entre pastores e igrejas e
ajudando, quando solicitado nos processos de sucessão pastoral.
Assessorar as igrejas na convocação e realização de Concílios.

Já no outro lado da história estão as pastoras batistas, sendo que a primeira a
passar por todos os procedimentos legais da instituição para obter a consagração foi
Silvia da Silva Nogueira, em 1999, no Estado de São Paulo pioneiro e ao mesmo
tempo o Estado mais fechado para o ministério pastoral feminino. Desde 1999 até os
dias atuais, o Estado conta com a presença de 25 pastoras, sendo que destas há
apenas uma atuando como titular, as demais são pastoras auxiliares, posição que não
diminui ou desmerece a vocação de cada uma delas, ao contrário dá ainda mais
2

A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo é parte integrante da Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil. Os pastores que compõem a instituição são membros de igrejas filiadas à
Convenção Batista do Estado de São Paulo que aceitam os princípios, doutrinas e práticas adotadas
pela Convenção Batista Brasileira, chamada de CBB, e aceitam como fiel interpretação das Escrituras
Sagradas a Declaração Doutrinária da CBB.
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legitimidade para o trabalho desenvolvido, já que ultrapassaram os limites impostos
para elas sem dessacralizar ou deixar de seguir seus propósitos de fé e vocação,
encontrando legitimidade bíblica, de vida e ação dentro e fora das comunidades.
O terceiro capítulo que guia essa pesquisa se apresentou na relevância e
significância que a igreja batista local representa tanto para a OPBB-SP quanto para
as pastoras. A denominação batista entende que a igreja local é:

Uma congregação local, formada por pessoas regeneradas e
biblicamente batizadas após pública profissão de fé́ , em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo[...] Tais congregações são
constituídas por livre vontade dessas pessoas com a finalidade de
prestarem culto a Deus, de observarem as ordenanças de Jesus
Cristo, de meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação
mutua e para a propagação do Evangelho[...] Baseada no principio
da cooperação voluntária, entende que, juntando seus esforços aos
das coirmãs da mesma fé e ordem, pode realizar com maior
eficiência e amplitude a obra comum de missões, educação,
formação ministerial e ação social. As igrejas neotestamentárias
são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e
se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias
exclusivamente pela Palavra de Deus, sob a orientação do Espírito
Santo. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da
mesma fé e ordem e cooperar, voluntariamente, nas atividades do
Reino de Deus. O relacionamento com outras entidades, quer
sejam ou não de natureza eclesiástica, não deve envolver a
violação da consciência ou o comprometimento da lealdade a
Cristo e sua Palavra. (Sócrates Oliveira de SOUZA, 2010, p. 11 e
12).

Diante do ministério pastoral feminino, as afirmações destacadas em negrito
na citação acima são utilizadas tanto para a defesa das igrejas e vocacionadas que se
candidatam ao ministério, quanto para os líderes que se posicionam contrários à
consagração e consequentemente à filiação de mulheres à OPBB-SP. Para as
pastoras, falar sobre a autonomia da igreja é legitimar o chamado ministerial já que
ao se sentirem vocacionadas e ao compartilharem com a igreja a inclinação para
desenvolver esse ministério, os(as) membros e a liderança por livre vontade, já que
possuem em suas comunidades governo democrático, são os(as) primeiros(as) a
reconhecerem o chamado ante as ações e o trabalho desenvolvido por elas.
Para a OPBB-SP, que se posiciona contrária à filiação de mulheres em sua
agremiação, a autonomia da igreja não interfere nas determinações da organização
em questão, uma vez que ela pode tomar suas próprias conclusões diante dos mais
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diversos assuntos, segundo afirmação de seus líderes, inclusive sobre decisões
tomadas pelas igrejas que são seu público alvo e o resultado de sua existência. A
OPBB-SP, como organização auxiliar da CBB, que subsiste para reunir e favorecer a
cooperação entre os (as) pastores (as) das igrejas batistas parece ignorar e resignificar
a ideia de autonomia das igrejas, distorcendo, encarregando e responsabilizando as
comunidades por sua decisão em consagrar mulheres ao ministério pastoral, com a
determinação de que se a igreja decidiu consagrar uma mulher, ela que cuide e se
responsabilize por sua escolha. A instituição pensa e age desta maneira mesmo
sabendo que está ferindo a soberania da igreja.
O interesse pelo tema e desenvolvimento dessa dissertação surgiu através de
uma apresentação realizada pela pastora Zenilda Reggiani Cintra, militante batista,
na aula de Religião, Poder e Práticas Políticas, ministrada pela professora Dra.
Sandra Duarte de Souza no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da
Universidade Metodista de São Paulo. Durante a apresentação a pastora expôs todas
as dificuldades que as vocacionadas ao ministério pastoral estavam encarando e a
trajetória desse enfrentamento desde 1999, após a consagração da pastora Silvia da
Silva Nogueira. Mesmo sendo membro de uma igreja batista, desde 2011, não havia
atentado para esse fato, pois a comunidade da qual faço parte, sendo integrante da
CBB, prefere seguir sua caminhada de maneira independente e autônoma dos
acontecimentos e assembleias promovidas pela CBB, o que gerou em mim certo
estranhamento com a denominação e me fez perceber que de fato eu não era batista,
mas apenas uma frequentadora que não conhecia sua denominação, sua forma e seus
ditames.
A pesquisa se desenvolveu por meio de revisão bibliográfica em documentos
oficiais e não oficiais (blogs e redes sociais) e por pesquisa de campo com entrevistas
semiestruturadas. Os documentos oficiais analisados foram: “Exame de Consagração
ao Ministério Pastoral”; “Organização de Igrejas”; “Sucessão Pastoral”; “O Jornal
Batista” e os documentos desenvolvidos pelo Ministério Público Brasileiro como o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) e INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais). Os documentos não oficiais foram encontrados em canais midiáticos,
como sites de busca, redes de relacionamentos, blogs, sites de vídeos e sites
denominacionais.
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A estrutura escolhida para a pesquisa de campo foi a de entrevistas
semiestruturadas, ou seja, guiada por um roteiro previamente elaborado, composto de
dez perguntas para os líderes da OPBB-SP e dezoito perguntas para as pastoras
batistas. Foram entrevistados três líderes da OPBB-SP e sete pastoras batistas
consagradas no Estado de São Paulo, na composição do roteiro para as entrevistas foi
levada em consideração a diversidade etária, étnico-racial, socioeconômica e a
escolaridade das pessoas entrevistadas.
A justificativa para a elaboração deste trabalho encontrou-se na utilidade que
o mesmo pode proporcionar para reflexão e obra de referência para pessoas que se
interessam por um olhar um pouco mais abrangente das questões de gênero que
envolvam a ordenação feminina ao ministério pastoral no contexto batista e a relação
com a não aceitação de filiar mulheres na OPBB-SP, como tentativa de contribuir
com essa discussão em nossa sociedade, nas comunidades eclesiais e na academia.
Posso considerar que a importância desta dissertação repousa nas
circunstâncias de poder contribuir para a militância das pastoras batistas e para a
conscientização e conhecimento de pastores, estudantes e clérigas(os) sobre o uso de
discursos religiosos (sacralizados) para a imposição de ações androcêntricas e
sexistas nas relações de poder entre as ações das pastoras, das igrejas que consagram
mulheres ao ministério pastoral e no posicionamento contrário sobre a filiação de
mulheres na OPPB-SP.
O objetivo geral dessa dissertação encontra-se em analisar em perspectiva de
gênero, o desenvolvimento do Ministério Pastoral Feminino Batista no Estado de São
Paulo e o problema da não filiação dessas mesmas mulheres à Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil no estado de São Paulo (OPBB-SP).
Os objetivos específicos situaram-se em, primeiramente, ponderar sobre a
divisão sexual do trabalho. Os argumentos apresentados para a não filiação de
mulheres na OPBB-SP demonstram direcionamentos em que ao homem caberia a
esfera produtiva e para as mulheres a esfera reprodutiva, portanto o primeiro capítulo
chamado: “Vocação é Profissão? Profissão é Vocação? A Divisão Sexual do
Trabalho no Ministério Pastoral Feminino Batista”, trata sobre a divisão sexual do
trabalho. A análise visa uma leitura equitativa e um entrelaçar do que foi dito pelos
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líderes da OPBB-SP, a fala das pastoras batistas durante a pesquisa de campo e a
divisão sexual do trabalho.
O segundo objetivo específico foi analisar as respostas das Pastoras Batistas
sobre como se deu a vocação, o desenvolvimento de seu ministério, a relação com a
comunidade local e a não possibilidade de filiação na OPBB-SP, entre outros
questionamentos que desenharam um perfil dessas mulheres e que possibilitaram a
oportunidade de conhecer a história e o caminho trilhado por sete das vinte e cinco
pastoras consagradas no estado de São Paulo.
Sob o título: “As Pastoras (R)Existem”, o segundo capítulo, tem por
objetivo, apresentar de maneira sintética e crítica as sete entrevistas realizadas com
as pastoras batistas consagradas no Estado de São Paulo, destacando a relação com a
OPBB-SP, a aceitação da comunidade local, como ocorreu a chamada para vocação e
a consagração ao ministério pastoral. Foi destaque a entrevista com a primeira
pastora consagrada ao ministério pastoral feminino batista e seus apontamentos sobre
a força da igreja local. Também se fez notória a entrevista com a principal militante
das pastoras batistas, e por fim a entrevista da primeira pastora batista titular.
O terceiro e último objetivo específico, situou-se em conhecer o
funcionamento e a estrutura hierárquica da OPPB-SP para compreender a influência
existente no contexto da não filiação de mulheres na organização. Esse conhecimento
se desenvolveu por meio das entrevistas realizadas com três líderes da OPBB-SP e
culminou no desenvolvimento do terceiro capítulo: “As organizações batistas a
serviço da igreja local: Entre o oficial e o ‘oficioso’”, que se desenrolou no sentido
de apresentar a estrutura hierárquica da OPBB-SP do ponto de vista dos documentos
institucionais e do ponto de vista dos três líderes da organização. Outro aspecto em
destaque no capítulo é a visão que as pastoras batistas possuem da instituição e por
fim os argumentos utilizados pelos entrevistados para a não filiação de mulheres na
OPBB-SP. O pensamento que se destacou nesse capítulo foi sobre a autonomia e
soberania da igreja diante de instituições como a OPBB-SP.
A expectativa é que essa dissertação contribua no sentido de divulgar,
dialogar e apresentar a história do ministério pastoral feminino no contexto batista no
Estado de São Paulo, para que com isso o tema se torne mais claro e aceito, já que
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para opinar sobre algo precisamos de conhecimento, e é esse o papel desta
dissertação, informar, esclarecer, trazer luz para esse assunto, buscar a história,
indagar a gênese do movimento, evidenciar o papel que as pastoras batistas
desenvolveram para que a denominação pudesse chegar onde está hoje, dar nome,
mostrar o rosto e dar voz a essas mulheres. E de maneira mais ampla, acredito, como
afirma Maria José ROSADO-NUNES:

Para que as religiões se tornem espaços nos quais as mulheres
possam articular suas vidas e seus desejos, elas devem subvertê-las,
apropriar-se delas ou reinterpretá-las. Assim[...] o grau de
participação, ou a falta de participação das mulheres nas religiões é
dada pela disponibilidade ou não de espaços sociais que permitam a
articulação de seus desejos, de seus medos, de suas vidas. (2001, p.
93).

É o que as pastoras batistas já estão realizando, subvertendo os espaços que
elas conquistaram mostrando na prática que aquEle que as chamou é fiel para
conduzi-las no longo e tortuoso caminho do ministério pastoral feminino.
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1 VOCAÇÃO É PROFISSÃO? PROFISSÃO É VOCAÇÃO? A DIVISÃO
SEXUAL DO TRABALHO NO MINISTÉRIO PASTORAL FEMININO
BATISTA

1.1 Introdução
Este primeiro capítulo tem por objetivo possibilitar uma análise com peso
equitativo e um entrelaçar do que foi dito pelos líderes da OPBB-SP, a fala das
pastoras batistas e a divisão sexual do trabalho, na tentativa de expor e criticar os
papéis socialmente instituídos e sacralizados pela religião para mulheres e homens
no que se diz respeito ao desenvolvimento do ministério pastoral.
A importância de abordar este tema repousa na ideia de que há uma força que
age de maneira invisível nas relações entre homens e mulheres e que “organiza” a
sociedade. Essa força opera no trabalho, no corpo e na sexualidade das mulheres,
desestimulando pensamentos de libertação e favorecendo a manutenção do status
quo, reafirmando os padrões estabelecidos para as mulheres, a atuação restrita no
espaço privado, e para os homens a atuação no espaço público.
O desenvolvimento crítico a respeito da divisão sexual do trabalho no
contexto do ministério pastoral feminino batista se faz necessário e central neste
capítulo, pelo fato de que durante a pesquisa de campo foi notória a presença de
padrões, como por exemplo, a dúvida de como a pastora poderia além de cuidar da
igreja, dar conta das atividades da casa e do cuidado com os(as) filhos(as), nas falas
que argumentavam a não aceitação/filiação de mulheres na OPBB-SP.
Ao longo da história, se tornou perceptível que o padrão que estabelece o
lugar de mulheres e homens “permitiu” às mulheres ocupar espaços de menor
prestígio, além de estabelecer como obrigação o cuidado da casa e o cuidado com
sua prole. No campo do cristianismo, aos homens deu-se o direito de se encarregar e
intermediar o sagrado, às mulheres restou a subserviência ao portador do sagrado. Ao
sair do status quo, e se verem como capazes de representar o sagrado, desenvolvendo
as mesmas atribuições que os homens, as mulheres vocacionadas ao ministério
pastoral enfrentaram e enfrentam diversos ataques que objetivam deslegitimar o
trabalho exercido por elas no ministério pastoral.
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As refutações apresentadas durante as entrevistas de campo que apoiavam a
não filiação de mulheres na OPBB-SP, levantaram a necessidade de análise a partir
da perspectiva de gênero. Quando perguntado aos líderes da OPBB-SP, em quais
ministérios as mulheres poderiam atuar, houve uma lista significativa de atribuições:
diaconia, escola bíblica dominical, missões, pregação, coordenação de ensino,
administração, aconselhamento e ministra de música. Das oito atividades citadas,
apenas metade delas podem ser remuneradas, são elas: missões, coordenação de
ensino, administração e ministra de música.
Quanto ao ministério pastoral feminino, quando se questionou os líderes da
OPBB-SP, se as mulheres poderiam ser pastoras, os argumentos levantados foram:
“Como ela vai resolver um problema de casais”? “O título (pastora) traz dificuldades
para o desempenho do ministério”. “E a mulher que tem filhos, como é que vai
fazer?” “Não podem realizar (o ministério pastoral) por questões de liderança e
psicológica, elas tem dificuldades emocionais.” É notório que os argumentos
repousam na biologização, no corpo das mulheres, limitando a atuação dessas no
campo do matrimônio e da maternidade e, a partir do momento que uma outra
atribuição (como cumprir a vocação ao ministério pastoral) tire o foco dessas outras
duas, que são tidas como “naturais” para as mulheres, essa “nova” atribuição é
desmerecida, desqualificada e combatida, limitando o desenvolvimento do “ser
mulher”.
Outro aspecto que merece atenção é o exercício da vocação ao ministério
pastoral feminino, que por sua vez é realizado, muitas vezes, sem reconhecimento
institucional e salarial por ser identificado como um estilo de vida cristã e ou serviço
cristão ao próximo, porém as mesmas atitudes (ou até a ausência delas, como na fala
do entrevistado Lírio3) exercidas por homens são tidas como vocação ao ministério
pastoral, como segue no testemunho:

“A minha esposa é uma líder na igreja, ela serve ao Senhor de
uma forma fantástica, só que ela nunca almejou esse
reconhecimento(ser pastora). Quando as pessoas chamam ela de
pastora, ela fala: ‘A igreja tem pastor, eu sou uma serva de Deus,
sua irmã, posso lhe aconselhar, posso orientar sua vida espiritual,

3

A identidade do entrevistado foi preservada com nome fictício.
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mas como sua irmã’.”
“O ministério pastoral como a palavra de Deus diz, ele é familiar,
eu fiquei muito contente agora quando no dia 12 de julho de 2015,
meu filho foi consagrado ao ministério pastoral, ele que como eu,
também não queria ser pastor.” (LÍRIO, 11 ago. 2015)

Esse relato, nos ajuda a perceber que o trabalho desenvolvido pelas mulheres
é visto por elas mesmas como “obrigação” enquanto cristãs e, não almejar o
ministério pastoral faz com que o trabalho desenvolvido por pastoras não seja
valorizado, já que existem mulheres que fazem o mesmo e não desejam a
remuneração e o reconhecimento institucional, dificultando ainda mais o avanço do
ministério pastoral feminino batista, enraizando a construção social de que existe a
divisão sexual do trabalho e da “vocação” até mesmo nas quatro paredes do
protestantismo.
O título: “Vocação é Profissão? Profissão é Vocação?” É uma provocação na
tentativa de trazer luz aos entraves que dizem respeito ao pastorado feminino batista.
Sendo que, para legitimar a vocação, 100% das pastoras entrevistadas possuem
formação teológica, todas relataram como ocorreu o chamado pastoral, das sete,
menos de 30% recebem remuneração pelo trabalho desenvolvido nas comunidades.
A ideia de profissão aparece quando os líderes e pastores da OPBB-SP, que se
posicionam contrários ao ministério feminino, afirmam que são as mulheres que
desejam transformar a vocação em profissão, como segue nos relatos abaixo:

“Quando as mulheres reivindicam o ingresso na ordem o que vai
mudar no trabalho delas? O ministério e não o título. A gente tá
muito preocupado com a questão de título, talvez até com a
questão de ganho, quando na realidade isso deve ser
secundário.” (CRAVO4, 18 jun. 2015)
“A remuneração é em média 1.500,00 reais, a mulher ser pastora
pra ganhar isso? Ela desenvolveria uma atividade melhor com
remuneração maior (fora da igreja) e desenvolveria ainda o
ministério dela na igreja, então não vejo necessidade, virou
emprego. As meninas já sabem, vão continuar sofrendo essas
dificuldades de aceitação.” (GIRASSOL5, 17 de jun. 2015)

4
5

A identidade do entrevistado foi preservada com nome fictício.
A identidade do entrevistado foi preservada com nome fictício.
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Para analisar criticamente e a partir de uma perspectiva de gênero, esse e
outros relatos, se faz necessário conhecer e conceituar a divisão sexual do trabalho
como no subitem a seguir.

1.2 Divisão Sexual do Trabalho

A ideia de “divisão sexual do trabalho” está diretamente relacionada com a
relação de poder dos homens sobre as mulheres. Para Danièle KERGOAT (2009, p.
67), a divisão sexual do trabalho tem por características a destinação prioritária dos
homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva. Podemos pensar em
dois aspectos, o da separação-trabalhos de homens e outros de mulheres- e a
hierarquização onde o trabalho de homens vale mais que o de mulheres. Esses
aspectos podem ser vistos a partir da ideologia naturalista ou das construções sociais,
ou seja, quando a sociedade utiliza a diferenciação dos sexos para hierarquizar
determinadas atividades. (Danièle KERGOAT, 2009, p. 72).
Mesmo que, ao longo do tempo já se tenha percebido a precarização e a
utilização da mão de obra barata do trabalho das mulheres, foi a partir do movimento
feminista que se iniciou um processo de sistematização e denúncias referentes à
quantidade significativa de trabalho realizada de maneira gratuita por mulheres,
trabalho/exploração que se justificava sendo para o próximo, em nome do amor, da
sua natureza e do amor maternal, como se a atribuição às mulheres, e somente a elas
fosse natural e não uma construção socialmente estabelecida. (Danièle KERGOAT,
2009, p. 68 e 69).
Não se pode negar que da mesma forma, o mercado de trabalho é um dos
lugares onde se constrói, de maneira cotidiana, diferenças e disparidades entre
mulheres e homens. Olhar a situação das mulheres no mercado de trabalho é indagar
seu status social, ou seja, o emprego feminino é um fio condutor para compreender o
espaço das mulheres na sociedade e como acontece essa relação com a dupla ou até
mesmo tripla jornada de trabalho em seu dia-a-dia.
Para Paula Viviane CHIES (2010, p. 510), mesmo que as mulheres obtenham
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autonomia ao ocupar o espaço público, confrontando o lugar que o patriarcado lhes
“concedeu”, com a entrada no mercado de trabalho, outras forças opressoras farão
com que elas ainda sejam exploradas e subordinadas em um novo sistema de
dominação, o capitalismo. A tabela 1 a seguir, apresenta a avalição da média de
horas semanais trabalhadas no trabalho principal, média de horas gastas em afazeres
domésticos e jornada total por sexo:
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Tabela 1 – Média de horas semanais trabalhadas no trabalho principal, média
de horas gastas em afazeres domésticos e jornada total das pessoas ocupadas,
por sexo (BRASIL, 2012)

Analisarei as informações obtidas no Brasil: os homens trabalham 42,1 horas
semanais no trabalho principal e 10 horas em afazeres domésticos totalizando uma
jornada de 52,1 horas semanais. As mulheres brasileiras trabalham em média 36,1
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horas semanais no trabalho principal e 20,8 horas em afazeres domésticos tendo um
total de 56,9 horas de jornada de trabalho.
Essa figura é a fiel representação da dupla e, porque não tripla jornada de
trabalho das mulheres, que mesmo trabalhando em menor período no emprego
principal desempenham no total trabalhado praticamente 5 horas a mais que os
homens. Esses números mostram que a mulher é a responsável pelo cuidado da casa
e pela provisão dos alimentos, já que as mulheres dedicam 20,8 horas em afazeres
domésticos e os homens apenas 10 horas semanais.
Esses números poderiam ser menores, ou melhor, divididos se não fosse a
dominação masculina imbuída na mente de toda a sociedade, dominação essa que é
difícil de se desvincular, já que se trata de reprodução transmitida de geração para
geração, quando se aprende dessa forma e se continua fazendo dessa forma e sem
questionamento. As mulheres que rompem essas barreiras achando que poderiam ser
ovacionadas, são tachadas e excluídas por homens e mulheres por não gostarem de
cumprir com suas “obrigações de mulher”.
Segundo Prisca KERGOAT et. al., (2009 p. 162 e 163), o exercício de uma
profissão ou trabalho é nitidamente marcado pela divisão sexual de trabalho,
historicamente na França, a partir do fim do século XIX e começo do século XX, as
mulheres passaram a exercer atividades de trabalho “adequadas para uma mulher”,
como as de secretárias, enfermeiras, professoras, permanecendo excluídas de
atividades consideradas como mais prestigiosas, no caso da Medicina e do Direito.
Não obstante, no fim dos anos 60, por meio da revolução industrial, diante de
um maior acesso das mulheres ao setor terciário e aos grupos profissionais que lhes
eram até então interditados, os trabalhos em que as mulheres se faziam presentes,
apoiavam-se na noção de feminização do ofício ou da profissão, como explica Prisca
KERGOAT et. al.,:

A noção de feminizaçao está associada a diversas representações
sociais[...] Ela pode ser, ao contrário, interpretada como uma
vitória das mulheres em sua luta pelo acesso à igualdade, em
direitos e em número, no caso de uma entrada massiva das
mulheres num grupo profissional. Em outro caso ainda, o processo
de feminização pode ser analisado em relação à desvalorização de
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um exercício profissional e a uma perda de prestígio. (2009, p. 163
e 164).

Para o campo de atuação em que as mulheres foram “naturalmente” postas,
como o cuidado com a casa e a criação dos(as) filhos(as), no espaço privado, é
possível perceber a ideia de feminização, quando as mesmas atividades são
realizadas no espaço público. A trabalhadora que as produz é remunerada, porém
essa remuneração não ocorre no espaço privado em que as mulheres são as únicas
responsáveis pelo cuidado e organização da casa, uma obrigação feminina
socialmente construída e incutida nas famílias brasileiras. De acordo com Paula
Viviane CHIES (2010, p. 511):

Se o ambiente privado, por exemplo, o espaço doméstico, foi
historicamente remetido às mulheres e também desvalorizado
perante o espaço público, nota-se que a cultura traz uma tradição
que impõe ao elemento feminino a subordinação, a inferioridade.
Essa inferioridade é construída no processo de socialização como
estereótipos. Elas são frágeis, emotivas e irracionais, características
concebidas como inerentes às mulheres e que garantem uma
identificação rígida às diferenças entre homens e mulheres. Eles
são racionais e fortes. A sociedade constrói características rígidas
que demarcam o padrão de comportamento do mundo masculino e
do feminino.

Para Dominique SCHWEBEL-FOUGEYROLLAS (2009, p. 258), a família é
lugar de exploração econômica das mulheres pelos homens, sejam elas esposas,
mães, filhas ou irmãs. Pode-se, entretanto afirmar que poucas são as mulheres,
independente de sua condição social, que escapam do trabalho ou fardo doméstico,
mesmo quando os homens se disponibilizam em contribuir com a divisão das
atividades domésticas, esses são ovacionados e as mulheres são vistas como
sortudas. Porém, é de se pensar que, a ideia de que o trabalho remunerado seria
exclusivamente do homem e o trabalho doméstico da mulher é uma norma que nem
sempre corresponde às práticas sociais, a não ser por períodos históricos bem
definidos. A ideia de divisão das tarefas domésticas são mais presentes na sociedade
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atual, em que ambos estão presentes no mercado de trabalho6.
Para entender a entrada da mulher no mercado de trabalho brasileiro é
necessário refletir no período pós-ditadura militar, pois foi quando nosso país passou
por um processo ainda maior de industrialização, com grandes investimentos em
energia elétrica, aço, indústria petroquímica, abertura de rodovias e em 1979 a
exportação de produtos industrializados superou os produtos agrícolas, minério e
matéria prima. Isso exigiu das indústrias mão de obra, fazendo aumentar ainda mais
a presença de mulheres no mercado de trabalho.
O processo de urbanização, investimento e modernização no período da
ditadura e pós-ditadura militar terminou contribuindo para o ingresso das mulheres
nas diversas manifestações de resistência para garantir a condição de cidadania
plena, foi um período complicado em termos políticos, educacionais e econômicos.
Entretanto, como forma de resistência no período militar as mulheres enfrentaram
organizando-se em movimentos estudantis, partidos políticos e sindicatos, afrontando
o papel feminino tradicional.
Duplamente transgressoras, as militantes desafiavam a ordem estabelecida
pelo regime militar e contrariavam o papel de mães, esposas e donas de casa que a
sociedade patriarcal e a ditatura lhes obrigavam. Transpuseram os modelos do que é
ser mulher, conquistando o espaço público, a política e até a luta armada. De acordo
com o site “Memórias da Ditadura”, não houve uma homogeneidade entre as
mulheres que resistiram ao período militar, segundo nos informa:

Não foram apenas as jovens mulheres de classe média e
universitárias que se organizaram durante o regime militar. A
rápida urbanização das cidades brasileiras, sobretudo da cidade de
São Paulo ocupada por migrantes vindos do Nordeste, de Minas
Gerais e do interior paulista, fez expandir as periferias. As
comunidades começaram a ver surgir lideranças femininas que
percebiam as dificuldades socioeconômicas e políticas a partir das
dificuldades de seu cotidiano e se reuniam nos movimentos de
bairro.
Nesses encontros, elas se uniam para pressionar o poder público
por melhores condições de vida, lutando por moradia, escolas,
postos de saúde, transporte coletivo e creches. Eram donas de casa,
mulheres de trabalhadores urbanos, faxineiras, empregadas
domésticas, comerciárias. Pessoas que, pelos laços de vizinhança e
6

Ver a esse respeito, SANTOS (2002), SANTOS (2006) e CARVALHO (2010).
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solidariedade, desenvolvidos para enfrentar a dura sobrevivência,
se encontravam nas paróquias, sob a proteção principalmente da
igreja católica, criando, assim, uma forma de organização e
participação social das mulheres, em plena ditadura militar.

Diante dessas transformações e posicionamentos das mulheres, nos anos
seguintes da ditadura militar, sobretudo, ocorreram mudanças no contexto de
profissões tidas como tradicionalmente masculinas tal qual engenharia, medicina,
arquitetura e direito, o que consequentemente ocasionou a inserção feminina nesses
campos de trabalho. Portanto, profissões como essas, que até então eram exclusivas
do mundo masculino, passaram a receber uma porcentagem cada vez maior de
mulheres (Paula Viviane CHIES, 2010).

1.3 Educação e Mercado de Trabalho

A presença da mulher no contexto público da sociedade por meio do acesso à
educação e a participação no mercado de trabalho é um grande avanço para toda a
sociedade. Essas duas vertentes sugerem emancipação e autonomia para as mulheres
diante do sistema patriarcal e estão intrinsecamente ligadas, porém as amarras não
são desfeitas e ainda são passadas para outro sistema opressor, o capitalista,
transformando as mulheres em “chefes de família” 7 , aumentando ainda mais sua
jornada de trabalho, conceito que se refere à negação do padrão dominante: a “chefia
masculina”8.

7

Ao longo dos últimos anos (1995-2009), a proporção de mulheres chefes de família aumentou mais
de 10 pontos percentuais. Esta proporção passou de 22,9%, em 1995, para 35,2% no ano de 2009. Isto
significa que temos 21,7 milhões de famílias chefiadas por mulheres. Apesar de não se saber quais os
critérios adotados pelas famílias para identificarem quem é o/a chefe, este aumento certamente indica
mudanças no padrão de comportamento das famílias brasileiras. Esse dado sugere novos tipos de
padrões de comportamento dentro das famílias e uma possível ampliação da autonomia das mulheres
(IPEA, 2011).
8
0 termo 'chefia familiar' tem suas origens nas leis que regiam a família em sociedades antigas
designando a um único membro, normalmente o homem mais velho, o poder sobre os demais.
Tradições judaicas, islâmicas e romanas revelaram similaridades com relação às prerrogativas
masculinas, ao papel e lugar da mulher em relação ao chefe masculino. Tal conceito foi sendo
disseminado nos códigos civis das nações europeias e imposto posteriormente através de leis, normas
e práticas sociais às colônias. Os dois principais pressupostos do conceito são (i) que esposas, filhas e
mães são dependentes econômicas do provedor masculino e (ii) a existência de um núcleo conjugal
como a base do domicilio. Tais ideias se mostraram Inadequadas, principalmente para sociedades nãoeuropeias onde o poder e a responsabilidade sobre o núcleo familiar ou unidade domiciliar e a

34
O despertar da mulher para o mercado de trabalho não veio de um único viés,
o movimento feminista nos indica e aponta que o despontar se deu a partir da
discussão e da denúncia de uma quantidade significativa de trabalho realizado
gratuitamente por mulheres, trabalho invisível e que não era feito para elas mesmas,
mas para o bem estar de outros.
Estudos9 alegam que a entrada das mulheres no mercado de trabalho pode
ocorrer, por exemplo, a partir de um novo status conjugal, a chefia feminina, onde
famílias e/ou domicílios são conduzidos por mulheres sozinhas, na ausência do
parceiro masculino, como nos casos de viúvas, mães solteiras e mulheres
desquitadas/separadas (Luiza M. S. Santos CARVALHO, 1998), as tornando
responsáveis pela manutenção domiciliar, porém nem todas as mulheres ingressam
no mercado de trabalho por essas questões, elas ingressam porque desejam
autonomia, querem trabalhar, ambicionam obter seus próprios bens, e ainda assim
carregam a dupla e tripla jornada de trabalho, pois socialmente são e se sentem
responsáveis e responsabilizadas pelas atividades domésticas.
Entretanto, de acordo com Lorena Holzmann SILVA (1995, p. 351), há outro
aspecto a ser considerado com relação à entrada da mulher no campo de trabalho,
como se constata a seguir:

O rompimento do isolamento doméstico que a entrada no mercado
de trabalho provoca pode ter um caráter positivo, mesmo que não
assegure a efetiva emancipação feminina, já que propicia às
mulheres a partilha de experiências comuns, que podem levar ao
questionamento coletivo de sua situação na sociedade através da
identificação de problemas comuns e específicos e a tentativa de
organização para a reivindicação de mudanças das condições que
lhes são desfavoráveis.

O apontamento feito por Silva nos encaminha para uma análise
interseccional, pois mesmo que haja conscientização das mulheres para a
reinvindicação das condições que lhe são desfavoráveis, a situação sócio econômica,

manutenção econômica não eram prerrogativas masculinas e onde a experiência familiar e a vivência
domiciliar não necessariamente coincidiam, extrapolando - ou simplesmente não se realizando –
através do padrão conjugal nuclear. (Luiza M. S. Santos CARVALHO, 1998).
9
Ver a esse respeito, CARVALHO (2010), KERGOAT (2009) e MADALOZZO (2010).
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geográfica e racial são determinantes para acarretar oportunidades de formação e a
entrada no mercado de trabalho, não garantindo as mesmas oportunidades e a
conquista da “tal” autonomia feminina.
Os papéis preestabelecidos que homens e mulheres desenvolvem no dia-adia, por exemplo, aos homens cabe o trabalho e o sustento financeiro da casa, às
mulheres cabe, o casamento, a maternidade, o cuidado com a casa e com os/as
filhos/as, permeiam o campo do trabalho e das profissões e estão passando por
alterações, como nos demonstra Prisca KERGOAT et al.:

Essa distinção de reconhecimento vigente entre ofícios ditos
masculinos e ofícios ditos femininos envolve a separação entre, de
um lado, qualidades femininas – que seriam inatas, não adquiridas
e, por conseguinte, não reconhecidas como verdadeiras
qualificações – e, de outro, qualidades masculinas – consagradas
por diplomatas e, portanto, reconhecidas como tais. Essa lógica
que remete ao saber fazer supostamente feminino (minúcia,
cuidado etc.), pode ser reforçada pela noção de competência usada
pelas empresas: o “saber fazer” (paciência, discrição, generosidade
etc.) é um critério encontrado num certo número de ofícios ditos
femininos baseados num “saber ser com os outros” (secretária,
telefonista, enfermeira, assistente social, cabeleireira etc.). Um dos
perigos dessa noção não seria, ao revestir antigos lugares-comuns
de uma aparência de modernidade e cientificidade, ratificar e
legitimar a diferença sexuada das carreiras, graças à dissociação
entre as competências supostamente masculinas e as supostamente
femininas? (2009, p. 161).

Caminhando junto do pensamento de Prisca KERGOAT et. al., no Brasil
ainda que as mulheres tenham mais qualificação que os homens e ocupem os
mesmos cargos, elas acabam recebendo salários menores que o deles pelo simples
fato de serem mulheres, as tabelas a seguir corroboram com essa afirmação. Outro
fator complicador é a formação profissional das mulheres, elas são maioria a se
formar em cursos de graduação, mas a minoria a ocupar cargos de liderança.
Segundo Paula Viviane CHIES (2010, p. 514):

Essa situação diferencial de homens e mulheres na sociedade, e em
particular no campo do trabalho, parece ser justificada pela ideia de
que o trabalho da mulher é algo ‘secundário’ frente ao trabalho
masculino. E não somente existem profissões que historicamente
foram concebidas como masculinas, mas a própria menção ao
trabalho era algo em essência pertencente ao mundo masculino.
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Portanto, as mulheres tiveram que enfrentar um espaço na
sociedade que, à primeira vista, já se concebia como um mundo
masculino, e muitas profissões foram relutantes, e algumas são até
hoje, à ideia de mulheres atuando junto aos homens.

A presença das mulheres no mercado de trabalho brasileiro tem aumentado e
se tornado notória, porém é necessário atentar para outros aspectos que não são
positivos para as mulheres que buscam o seu desenvolvimento pessoal e profissional
ou a sua sobrevivência e de sua família. Uma das questões é que no Brasil é
necessário investir em educação para se ter um emprego razoável, ou então elas
deverão se submeter a subempregos, afirmando as relações de dominação,
exploração e alienação envoltas na opressão do sistema capitalista. Na tabela 2 podese acompanhar quantos homens e mulheres tem mais do que 11 anos de estudos, ou
seja, o ensino médio completo no Brasil.
Tabela 2 –Pessoas de 20 à 24 anos, com 11 anos ou mais de estudos, por sexo,
segundo as grandes regiões (Brasil, 2012)

É notório que a quantidade de mulheres que possuem 11 anos ou mais de
estudos é maior em todas as grandes regiões. O total no Brasil ficou entre 54,4% de
homens contra 65,4% de mulheres, o que nos faz acreditar que as mulheres são
incentivadas e investem mais em educação que os homens. Há uma explicação social
que envolve as relações de gênero, em que os homens:
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Até os 19 anos, são maioria na população, mas nem por isso são
maioria no segundo período do ensino fundamental e no ensino
médio. Talvez, a evasão escolar precoce dos meninos esteja
relacionada com sua socialização para o provimento da casa e/ou
para a independência econômica. Isso atinge mais diretamente os
meninos de famílias de baixa renda, que desde muito cedo se veem
com a responsabilidade de contribuir para o sustento da casa.
(Sandra Duarte de SOUZA, 2008, p. 177)

Essa diferença é ainda mais acentuada na região sudeste com 62,5% de
homens e 72,6% de mulheres que possuem mais de 11 anos de estudo. Vejamos se
esse crescimento intelectual e avanço da mulher também ocorrem no ensino superior
em todo o Brasil.
Gráfico 2–Ingressantes, matrículas e concluintes na educação superior por
gênero

Fonte: Ministério da Educação (2013).
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Tabela 3– Maiores cursos de graduação em número de matrículas, por gênero

Pode-se verificar um bom desenvolvimento das mulheres na qualificação
educacional, o que nos leva a acreditar em contribuições para a sociedade.
Historicamente se faz necessário compreender que, na classe média e média alta, as
mulheres tiveram acesso à educação, principalmente à educação superior, sendo
herdeiras de movimentos sociais, políticos e feministas ocorridos nas décadas de 60 e
70. Esses movimentos colaboraram com o rompimento de padrões de casamento e
maternidade como primeira alternativa para as mulheres de classe média e média alta
da época.
Segundo o Resultado do Censo da Educação Superior 2013, sobre
ingressantes, matrículas e concluintes na educação superior por gênero – Brasil 2013,
as mulheres estão presentes como ingressantes em maior número com 9,4% a mais
em relação aos homens, respectivamente 54,7% mulheres e 45,3% homens. Sobre a
conclusão do curso essa diferença é ainda maior, o resultado é de 18,4% das
mulheres que concluem em relação aos homens, ou seja, 59,2% de mulheres
concluintes e 40,8% de homens. A tabela 3 - dos 10 maiores Cursos de Graduação
em número de Matrícula, por Gênero – Brasil 2013, indica que há três cursos de
maior preferência entre mulheres e homens, são eles: Administração, Direito e
Ciências Contábeis que são áreas bastante conceituadas no mercado de trabalho.
Mas, as principais escolhas feitas por mulheres estão diretamente ligadas com o
cuidado de pessoas, e as escolhas dos homens estão voltadas para a tecnologia.
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Para Sandra Duarte de SOUZA (2008, p. 180):

O acesso à educação formal é um diferencial importante no
combate às desigualdades de gênero. Contudo, a valoração das
áreas de conhecimento é também “generificada”, criando uma
hierarquia que capitaliza algumas áreas – nesse caso, as voltadas
para as ciências tecnológicas, as engenharias etc., nas quais o
predomínio é masculino – e descapitaliza outras – as voltadas para
as ciências da saúde, o serviço social etc., nas quais o predomínio é
feminino. Isso traz como consequência uma inserção diferenciada
no mundo do trabalho, o que estabelece diferenças salariais e de
prestígio importantes entre homens e mulheres.

Mais uma vez observa-se a relação de gênero nas construções sociais
influenciando pessoas até em suas escolhas profissionais, ou em que as áreas
predominantemente masculinas agregam valores (capitais e simbólicos) maiores que
as áreas escolhidas pelas mulheres. Para Prisca KERGOAT et. al., (2009, p. 161), os
ofícios supostamente femininos são menos valorizados por nossas sociedades, a
valorização social pelo ofício é mais forte entre os homens do que entre as mulheres
em virtude do lugar atribuído a elas nas esferas da produção e da reprodução.

1.4 As Pastoras Batistas e a Divisão Sexual do Trabalho

O desenvolvimento crítico a respeito da divisão sexual do trabalho no
contexto do ministério pastoral feminino batista, se faz necessário e central pelo fato
de que durante a pesquisa de campo, realizada a partir de um questionário
semiestruturado e aplicado com três líderes da OPBB-SP e com sete pastoras
consagradas no Estado de São Paulo, foi notória nas respostas a presença de padrões,
como por exemplo a dúvida de como as pastoras poderiam além de cuidar da igreja,
dar conta das atividades da casa e o cuidado com os(as) filhos(as), nas falas que
argumentavam a não aceitação/filiação de mulheres na OPBB-SP. No que diz
respeito à fala das pastoras, a ausência de pagamento pelo trabalho desenvolvido nas
igrejas foi o que mais chamou atenção.
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Para desenvolver a criticidade sobre esses acontecimentos no campo religioso
dentro do contexto batista, em que as pastoras não possuem reconhecimento
institucional e vocacional, recorro à ideia de preconceito, desenvolvida por Paula
Viviane CHIES (2010, p. 512) em que estereótipos manifestam-se como
instrumentos do preconceito.
De acordo com a autora:

O preconceito surge quando o indivíduo não consegue se
posicionar com senso crítico ou reflexão perante as questões de sua
própria cultura, assim não percebe que a sua visão preconcebida da
realidade é resultado justamente de sua incapacidade de reconhecer
que essa realidade pode ser vista de outra maneira, ou mesmo, que
sua relação com a realidade pode ser pautada em outros elementos
experimentados em meio a situações novas. (2010, p. 512).

Mais diretamente, quando nos referimos às mulheres, o preconceito é
introduzido por receio de que o fundamento social, por mais arraigado que esteja em
nossa sociedade seja como um pilar da opressão entre os gêneros, bem como uma
casa construída à beira mar pode ser destruída na tempestade. No entanto, é
necessário pensar na transformação dos papéis sociais das mulheres que levam à
reformulação das relações sociais na família, no trabalho, na política e,
principalmente neste caso, nas religiões. “Os pilares da esfera pública e privada
devem ser repensados como construções arcaicas e inapropriadas pelas novas
funções que essas passam a abrigar.” (Paula Viviane CHIES, 2010, p. 512).
Pensar a divisão sexual do trabalho a partir do contexto das igrejas batistas é
evidenciar que, aos homens todo acesso aos cargos de liderança estão disponíveis em
todos os departamentos eclesiásticos e denominacionais, sendo todos dignos de
vencimentos. Às mulheres todos os cargos que envolvam mão de obra barata ou que
sejam isentos de honorários, como as secretarias, ensinos dominicais, ensaios e
apresentações artísticas, muitas vezes restritas ao público feminino e infantil. Até
mesmo na obra missionária, carro chefe da propagação do Evangelho e da
denominação batista, as mulheres são hierarquicamente submetidas às vontades das
lideranças masculinas.
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Ao sair do status quo e se verem como capazes de representar o sagrado,
desenvolvendo as mesmas atribuições que os homens, as mulheres vocacionadas ao
ministério pastoral batista enfrentaram e enfrentam diversos ataques que objetivam
deslegitimar o trabalho exercido por elas no ministério pastoral.
As refutações apresentadas durante as entrevistas de campo que apoiavam a
não filiação de mulheres na OPBB-SP, levantaram a necessidade de análise a partir
da perspectiva de gênero. Quando perguntado aos líderes da OPBB-SP, em quais
ministérios as mulheres poderiam atuar, houve uma lista significativa de atribuições:
diaconia, escola bíblica dominical, missões, pregação, coordenação de ensino,
administração, aconselhamento e ministra de música. Das oito atividades citadas,
apenas metade delas podem ser remuneradas, são elas: missões, coordenação de
ensino, administração e ministra de música.
Para Naira Carla Di Giuseppe Pinheiro dos SANTOS (2006) a construção
social da qual as religiões participam e sacralizam, entre os batistas em São Paulo, a
hierarquia sexual desdobra-se em papéis e lugares sociais ‘masculinos’ e
‘femininos’, sendo que para ele é dado a liderança, assim, o homem é representado
como ‘provedor’, o que secularmente é identificado como “chefe de família”. Já à
mulher é atribuído o papel de esposa e mãe, cabendo-lhe a responsabilidade pelo
trabalho doméstico, não remunerado e não reconhecido.
Quanto ao ministério pastoral feminino, quando se questionou os líderes
entrevistados da OPBB-SP, se as mulheres poderiam ser pastoras, os argumentos
levantados foram: “Como ela vai resolver um problema de casais”? Como se as
pastoras não fossem casadas ou não pudessem se casar! “O título (pastora) traz
dificuldades para o desempenho do ministério”. Quando se tem certeza da vocação,
não há título que impeça o desenvolvimento do ministério, seja ele por mulheres ou
por homens, afinal quem capacita é aquEle que chama. “E a mulher que tem filhos,
como é que vai fazer?” Então o homem que tem filhos(as) não pode ser pastor? Ou a
obrigação de cuidar é apenas da mulher, estabelecendo a maternidade como única e
exclusiva tarefa feminina? “Não podem realizar (o ministério pastoral) por questões
de liderança e psicológica, elas tem dificuldades emocionais.” O desenvolvimento
da liderança se faz por meio da prática eclesiástica do dia-a-dia na comunidade, seja
por mulheres ou homens, questões psicológicas e dificuldades emocionais são
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condições para toda e qualquer pessoa, afinal pessoas humanas não são fantoches.
No relato da pastora Juventude10, fica evidente a tripla jornada de trabalho
por ela realizado e, referente ao trabalho desenvolvido na igreja ele é voluntário por
não ser em período integral com dedicação exclusiva à igreja, como segue em sua
fala:

“Não é remunerado, é voluntário. Eu não tenho como fazer
dedicação integral à igreja, por que eu trabalho, eu dou aula, eu
trabalho o dia inteiro aqui na prefeitura e trabalho muito e à noite
eu dou aula, não todas as noites, então eu tenho um pouco de
dificuldades, com essa questão de dedicação exclusiva à igreja.
Não existe uma base salarial para pastor auxiliar, o que existe é o
tamanho da igreja, como a igreja pode tratar aquele assunto
financeiramente. Mas não é uma preocupação que eu tenho hoje,
não. Agora se a igreja chamar, eu quero você com dedicação
integral, ai nós vamos orar e pedir a Deus misericórdia, vamos ver
o que que Deus tem nisso, por enquanto é uma face do ministério
que eu ainda não tenho como refletir nela. Mas seria uma honra
servir o ministério em tempo integral. Mas a igreja tem que ter uma
estrutura, tem que ter uma condição, eu não penso na remuneração
integral, eu penso na dedicação, por que a gente que faz muita
coisa, a gente que é mulher, as coisas da igreja a gente intercala
com tudo o que a gente faz, nós somos muito malabaristas nesse
aspecto e seria muito “chique” poder ter uma dedicação, poder
fazer um trabalho, a gente não, a gente vai fazendo uma coisa, vai
fazendo outra, mas nós mulheres temos essa simultaneidade. Essa
questão do salário, como eu não tenho dedicação exclusiva eu
também não tenho remuneração.” (JUVENTUDE, 03 set., 2015)

A pastora Juventude nos ajuda a elucidar a afirmação de que por mais que a
mulheres tenham alcançado o ambiente público, ainda assim são responsáveis pelo
cuidado do ambiente doméstico, atribuindo a si longos períodos de trabalho, já que a
vocação não possui reconhecimento institucional, as pastoras acabam suprindo essa
ausência de honorários em outras atividades profissionais sem deixar de exercer o
ministério.
É notório que os argumentos repousam na biologização, no corpo das
mulheres, limitando a atuação dessas no campo do matrimônio e da maternidade e, a
partir do momento que uma outra atribuição (como cumprir a vocação ao ministério
pastoral) tire o foco dessas outras duas, que são tidas como “naturais” para as
10

A identidade da entrevistada foi preservada com nome fictício.
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mulheres, essa “nova” atribuição é desmerecida, desqualificada e combatida,
limitando o desenvolvimento do “ser mulher”. Para Naira Carla Di Giuseppe
Pinheiro dos SANTOS (2006) “os batistas paulistanos enxergam a hierarquização
de gêneros no ambiente de trabalho, atribuindo aos homens o sustento da família e a
mulher o cuidado da casa e da maternidade”.
A estrutura arquitetônica é outro ponto a ser discutido, já que um dos líderes
da OPBB-SP argumentou que a não entrada de mulheres na agremiação é a ausência
de espaço próprio para mulheres, como por exemplo, nos encontros que duram
alguns dias, não teria banheiros e acomodações para mulheres, apenas e
exclusivamente para homens, além do mais, segundo ele, elas não iriam se sentir
bem com as piadas que não são para mulheres. Essas e outras pequenas ilustrações
demonstram a divisão sexual do trabalho presente na OPBB-SP e que são utilizadas
como argumentos para não aceitar a filiação de mulheres.
No que se refere à formação escolar para o desenvolvimento do ministério
pastoral feminino, 100% das pastoras entrevistadas apresentaram mais de 11 anos de
estudos, essa informação nos direciona para um ministério em que a formação é parte
fundamental para o exercício da vocação, reafirmando uma característica do ser
batista, a liberdade de consciência que só é alcançada com o estudo das escrituras.
As pastoras batistas corroboram com o aumento de mulheres concluintes de
cursos superiores, das sete pastoras, seis delas, além de possuir graduação em
teologia, também possuem outras formações que são voltadas para a área de
humanidades, como pedagogia, secretariado, psicologia, psicanálise, letras e
jornalismo.
Mesmo com formações adicionais para o exercício do ministério pastoral, o
trabalho desenvolvido por essas mulheres nas igrejas não é remunerado, apenas três
pastoras recebem remuneração, sendo que a ajuda de custo de uma delas está
embutida no salário de um outro pastor que lhe repassa a verba, segundo a pastora a
igreja não está recuperada de ter ordenado uma mulher, solicitar um salário seria
mais um incômodo para a igreja. Diante da não remuneração, quatro das sete
pastoras batistas foram obrigadas a terem um segundo emprego, como é o caso de
duas delas, atuantes no ensino, outra possibilidade foi adquirir renda por meio de
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trabalhos informais, como venda de alimentos caseiros ou compartilhar da renda do
marido. No Brasil, de maneira geral, mesmo que as mulheres possuam melhor
formação acadêmica esse desempenho não lhe garante a entrada no mercado de
trabalho formal como mostra a tabela 4:
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Tabela 4 – Pessoas ocupadas em trabalhos formais com 16 anos ou mais, por
sexo (BRASIL, 2012)

A tabela 4 faz referência às pessoas ocupadas em trabalhos formais com 16
anos ou mais. Pode-se observar que no Brasil, 57,7% de homens e 55,8% de
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mulheres são ocupados. É de se suspeitar, porque há muito mais mulheres
matriculadas e concluintes em cursos superiores e ainda assim elas são minoria o
mercado de trabalho formal, sendo que a necessidade de trabalho é realidade para
ambos. Como no caso das pastoras batistas, mesmo possuindo formação, o mercado
informal e o sustento vindo por meio do marido são os principais locais de sustento
dessas mulheres. Como se pode observar no relato da pastora União 11 , ao ser
questionada sobre quais eram as principais dificuldades em desenvolver o ministério
pastoral, a resposta girou em torno da ausência de remuneração:

“A questão do sustento, das oportunidades, a questão principal pra
mim hoje, é eu ter me preparado para trabalhar como pastora, para
assumir uma vocação pastoral e não ter a oportunidade de
trabalhar, por eu ser mulher[...] Se é uma mulher casada ela tem
um marido, mas pra mim que sou solteira é o meu sustento, então
eu tenho que me subsidiar de outras formas. Eu sou autônoma, eu
trabalho, tenho minha profissão de psicóloga, então eu trabalho
nessa área, mas o meu preparo todo foi pastoral[...] Se eu fosse
homem eu já estaria ingressada em qualquer igreja e recebendo,
remunerada, mas por ser mulher, não”.(UNIÃO, 02 jun., 2015).

Outro ponto de dificuldade apresentado pelas pastoras batistas foi a decisão
em assumir a vocação pastoral, que foi visto como concorrência, se apresentou como
um fator de deslegitimação ao decidirem assumir a vocação pastoral, esse ato foi
interpretado como concorrência entre elas e os pastores.
As pastoras Alegria12 e União, ao serem questionadas se percebiam esse tipo
de conflito entre homens e mulheres no exercício do ministério pastoral, as respostas
foram as seguintes:

“Quem tem a hegemonia são os homens, eles fazem de tudo pra
nos colocar numa situação desconfortável e tem gente que fica
desconfortável, eu já passei dessa fase, mas eles têm a hegemonia,
a hegemonia numérica, dos cargos, de tudo, então realmente, eles
fazem de tudo pra dá um desconforto mesmo, de que forma eles
fazem isso? Ignorando-te, fazendo piadinha, ou sendo agressivo de
fato.” (ALEGRIA, 01 ago., 2015).
“O exercício de autoridade é cultural. No machismo, mulher não
exerce autoridade sobre o homem. A mulher só é vista como
auxiliadora, se é mulher jovem, o idoso não aceita, se é mulher
11
12

A identidade da entrevistada foi preservada com nome fictício.
A identidade da entrevistada foi preservada com nome fictício.
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solteira e jovem também não se reconhece a autoridade. Homem
sempre se vê como superior que a mulher.” (UNIÃO, 02 jun.,
2015).

Escolher uma profissão, ou assumir uma vocação que teve em sua origem e
evolução com particularidades masculinas, para Paula Viviane CHIES (2010, p. 526)
essas mulheres deverão possuir os predicados estimados “no contexto de trabalho
dessa carreira e a esses elas deverão se adaptar, pois esses aspectos normalmente
são estimulados ou mesmo dirigidos somente aos homens em sua educação”. A
autora se refere a uma linguagem própria que pode ser condutor de marginalização
do mundo “masculino e feminino e que é transposto a esses ambientes de trabalho
como uma forma de preservar aquela determinada atuação profissional como
unicamente dos homens”.
Além do trabalho informal é necessário destacar a desigualdade salarial entre
homens e mulheres, independente do cargo assumido e da qualificação acadêmica,
como apresenta a tabela 5:
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Tabela 5 – Rendimento-hora médio no trabalho principal das pessoas de 16
anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência, por sexo e grupos de
anos de estudo (BRASIL, 2012)

O rendimento-hora médio no trabalho principal das pessoas de 16 anos ou
mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo e grupos de anos de
estudo, segundo as Grandes Regiões-2012, mostra o valor recebido por hora
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trabalhada de acordo com o nível de estudo, ou seja, quanto vale a hora trabalhada de
cada profissional de acordo com a sua escolaridade. A renda média das mulheres é
muito menor que a dos homens, especialmente em empregos com nível médio e
superior.
No Brasil, para quem estuda até quatro anos o valor pago por hora é em
média de R$ 5,00, quem tem de cinco a oito anos de estudos recebe R$ 6,77, já quem
inicia e conclui o ensino médio - de 9 a 11 anos de estudos - recebe R$ 9,03, e as
pessoas que tem mais de 12 anos de estudos a média paga por hora de trabalho é de
R$ 22,61.
Os homens estudando por até quatro anos recebem R$ 5,60, os que tem de
cinco a oito anos de estudos recebem R$ 7,54, os que iniciam e concluem o ensino
médio são compensados com o valor de R$ 10,55 e os que tem mais de 12 anos de
estudo, recebem em média R$ 27,60 por hora de trabalho.
As mulheres brasileiras que estudaram por até quatro anos recebem R$ 3,82,
já as que têm de cinco a oito anos de estudos o valor pago é de R$ 5,47 a hora, para
as que estudaram de 9 a 11 anos o rendimento é R$ 7,15, e as que estudaram mais
que 12 anos recebem R$ 18,34 a hora trabalhada.
Para Paula Viviane CHIES (2010, p. 517):

As mulheres recebem uma remuneração abaixo dos homens para o
mesmo trabalho; possuem menos possibilidades de ocuparem uma
posição de comando no campo do trabalho, ou seja, as posições de
chefia ainda são ocupadas pelos homens, mesmo que estes tenham
os mesmos ou menores anos de escolaridade, assim como se
tiverem um currículo inferior ao delas.

Sobre remuneração para as pastoras, os líderes da OPBB-SP se posicionaram
claramente a esse respeito, com as seguintes declarações:

“Quando as mulheres reivindicam o ingresso na ordem o que vai
mudar no trabalho delas? O ministério e não o título. A gente tá
muito preocupado com a questão de título, talvez até com a
questão de ganho, quando na realidade isso deve ser
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secundário”. (CRAVO, 18 jun., 2015)
“A remuneração é em média de R$1.500,00, a mulher ser
pastora pra ganhar isso, ela desenvolveria uma atividade
melhor com remuneração maior e se desenvolvesse ainda o
ministério dela na igreja, então não vejo necessidade, se sentir
vocação, e não ir pela onda, virou emprego[...] As meninas já
sabem, vão continuar sofrendo essas dificuldades, de
aceitação”. (GIRASSOL, 17 jun., 2015)

Em conjunto com as condições econômicas há também a discriminação do
trabalho feminino que se baseia em tabus, preconceitos e na sacralização da vocação
que pregam a incapacidade da mulher, sua inadequação ou incompetência para o
desempenho de diversos cargos, mas principalmente os de liderança de direção
perpetuando as funções subalternas, dificultando a ascensão e conferindo-lhes
salários inferiores aos dos homens, “segundo uma estrutura de qualificações que
subestima as aptidões da mão-de-obra feminina consideradas como dons naturais”.
(Paula Viviane CHIES, 2010, p. 517).
Sobre o aproveitamento da mão de obra barata da mulher, enfatizando ainda
mais a posição da mulher como subalterna, Simone de BEAUVOIR (1980, p. 149)
contribui com a seguinte afirmação:

Os patrões muitas vezes as preferem aos homens. ‘Trabalham
melhor e mais barato’. Essa fórmula cínica esclarece o drama do
trabalho feminino. Porque é pelo trabalho que a mulher conquista
sua dignidade de ser humano; mas foi uma conquista
singularmente árdua e lenta.

Essa afirmação foi escrita em 1949 e ainda se faz presente na triste realidade
brasileira. Uma das soluções exposta pela mesma autora é de que as mulheres devem
fazer parte das escolhas públicas do país, quanto mais mulheres estiverem envolvidas
com as políticas públicas mais autonomia e igualdade serão geradas para toda a
sociedade, além disso, a autora chama a atenção para que as mulheres se unam para
reivindicar seus direitos trabalhistas, já que naquela época as mulheres não tiveram
representação devido à falta de união do grupo:
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A razão disso está em parte no fato de as mulheres não terem
sabido, desde o início, organizar-se em sindicatos. As associações
femininas datam de 1848 e, a princípio, são associações de
produção[...] É uma tradição de resignação e de submissão, uma
falta de solidariedade e de consciência coletiva que as deixam
assim desarmadas diante das novas possibilidades que se abrem
para elas. (Simone de BEAUVOIR, 1980, p. 150).

A “desunião feminina” é presente em diversas instituições, inclusive a fala do
entrevistado Cravo (18 jun., 2015), ao ser questionado se havia disputa entre os
pastores e as novas pastoras, responde direcionando para esse mesmo pensamento:
“Não há uma preocupação com disputa. Elas deveriam ter trabalhado nas igrejas,
a maioria não vai aceitar a mulher como pastora. Principalmente as mulheres.”
As mulheres não são desunidas por vontade própria, o processo de
socialização e a desunião sociocultural que desmobiliza as mulheres a acreditarem
que são capazes de conquistar por si mesmas tudo o que desejarem. No processo de
socialização, as mulheres também terminam por acreditar que não são competentes
para desenvolver determinados cargos, logo, se há o pensamento de que mulheres
não são competentes para estar onde estão não haverá desejo de querer que outras
mulheres estejam, onde se entende que nenhuma mulher deva estar.
Há pensamentos que corroboram para a “desunião feminina”, como por
exemplo, quando se diz: “eu não gosto de pastora, eu não quero pastora na minha
igreja”. Por que? Porque houve a construção social para se propagar e compreender
que o porta voz de Deus é homem, porque Deus é homem, Jesus foi homem, porque
a estrutura é masculina.
Desta forma, acredita-se que essa estrutura, onde o homem representa o
sagrado, é divina, é natural, logo, não há força suficiente para mobilizações e apoio
para que mulheres também se sintam representantes do sagrado, por isso que não se
pode pensar em uma “desunião” proposital, é uma “desunião” construída sócioculturalmente, como fomos socializadas a partir do nosso sexo biológico, mulheres e
homens.
Segundo Cravo, pastor e líder da OPBB-SP, 95% dos membros de sua
comunidade não aceitariam uma mulher como pastora, como segue o relato:
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As mulheres favoráveis [ao ministério pastoral] trabalharam
erradamente, elas focaram somente essa questão pastoral, elas
tinham que ter trabalhado na igreja, por que o dia em que soltarem
uma pesquisa nas igrejas, vocês vão ter uma surpresa, a maioria
não vai aceitar uma mulher como pastora. A questão não está com
os homens, está com as próprias mulheres. Eu fiz essa sondagem,
perguntar pra uma mulher: Você aceitaria hoje ser dirigida por
mulher? Ela vai falar: Não![...] A própria mulher não aceita outra
como líder. Aí eu entendo que há disputa. Talvez eu esteja lançado
uma coisa que ninguém pensou[...] O problema está entre as
próprias mulheres, não é entre os pastores. A maioria das igrejas
não aceitariam mulheres na direção. (CRAVO, 18 jun., 2015)

É importante ressaltar que das pastoras entrevistadas não houve relato de
nenhuma desaprovação direta vinda de um membro mulher da comunidade em que
elas são pastoras, pelo contrário, segundo o relato da pastora Socorro13 ela enfrentou:

“No início alguns problemas com alguns homens da liderança
que falavam assim: ‘você é pastora, mas eu não te reconheço
como pastora, não te respeito.’ A reação meio truculenta, mas foi
uma coisa que passou[...] Os que ficaram mas, não concordaram
[diziam]: ‘Eu me recuso a assistir um culto em que você pregue’.
Mas hoje eu não vejo nenhuma outra dificuldade.” (SOCORRO,

25 jun., 2015)

Penso que um dos obstáculos para essas e as demais pastoras batistas é
enfrentar uma instituição alicerçada no patriarcado em que a hierarquia não abre
espaço, ou até mesmo de por meio de diversas manobras políticas, impossibilita que
muitas mulheres alcancem a liderança máxima dentro das igrejas, impossibilitando o
desenvolvimento de discussões sobre a aceitação e o desenvolvimento pessoal e
salarial das pastoras batistas.
As duas últimas tabelas apresentarão a porcentagem de homens e mulheres
que ocupam cargos de liderança no Brasil e quanto cada um recebe pelo mesmo
trabalho desenvolvido:

13

A identidade da entrevistada foi preservada com nome fictício.
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Tabela 6 – Pessoas ocupadas em cargos de direção ou gerência e rendimento
médio do trabalho principal, por sexo (BRASIL, 2012)

Tabela 7 - Pessoas ocupadas em cargos de direção ou gerência e rendimento
médio do trabalho principal, por sexo, segundo os grupos de setor de atividade
(BRASIL, 2012)

Gostaria de destacar a seguinte definição, “profissão” (do latim professio)
que provem do verbo “professar”, é o ato de proclamar aquilo em que se crê, pode
ser uma crença político-religiosa ou até mesmo uma opinião. Na linguagem corrente,
o termo tem inúmeros sentidos, como “uma ocupação determinada da qual se tiram
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os meios de existência” como um “oficio que tem relativo prestígio social ou
intelectual”. (Prisca KERGOAT et. al., 2009, p. 162).
As tabelas 6 e 7 mostram a quantidade de homens e mulheres em cargo de
direção ou gerência e o salário atribuído a cada um por região e por setor de
atividade. Percebe-se que as mulheres em nenhum dos setores tem maior presença
que os homens. Porém, esse número nos indica que as mulheres, não estão omissas,
mas se fazem presente neste ambiente novo e competitivo.
Outro ponto é que mesmo exercendo o mesmo cargo, as mulheres recebem
menos que os homens em todas as regiões do país. A região que mais contribui para
o desenvolvimento do país e que abrange a maior mão de obra feminina é a mesma
que menos paga as mulheres, essa cidade é São Paulo a segunda maior metrópole da
América Latina. Ao mesmo tempo em que contribui para a autonomia e a
emancipação da mulher, a subjuga oferecendo os menores salários se comparado aos
homens paulistanos ocupando o mesmo cargo, de acordo com Cristina BRUSCHINI:

Na vida real o sexo do trabalhador participa na definição da própria
qualidade da relação entre Trabalho e Capital as mulheres
constituem uma parcela sui genens da força de trabalho vivendo a
dupla sujeição ao Homem e ao Capital Aqueles que prometem para
as mulheres o fim das discriminações para os dias em que elas
estiverem ocupando os mesmos postos que os homens dentro da
produção remunerada cometem o erro básico de exaurir o trabalho
no trabalho remunerado ao excluir desta categoria nobre grande
parte das atividades laborais realizadas pela mulher Falar de
mulher e excluir o trabalho doméstico constitui, portanto uma
maneira de deformar a realidade cotidiana do sexo feminino.
(1994, p. 20).

Diante do fenômeno social do trabalho e da educação, existe a presença
igualitária de homens e mulheres, porém em direitos, as mulheres ainda estão sob
uma hierarquia. Esses avanços mostram que as mulheres podem ocupar diversos
espaços, inclusive o espaço sagrado, como existem mulheres que se interessam pelo
ministério pastoral feminino como uma vocação, que antes era vista somente
exercida e majoritariamente masculina. Todas essas informações sobre as diferenças
sociais entre homens e mulheres no contexto do trabalho é um pano de fundo para
não nos fazer deslizar no passado e não nos fazer acreditar que a hierarquia de
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gênero é um problema só da atualidade e, por isso se faz necessário um olhar
histórico sob a perspectiva de gênero.
Atualmente com a globalização, uma das instituições mais importantes é a
Empresa (geradora de capital para a vida), porém no primeiro século, a instituição
que mais recebia e detinha poder era a Igreja (geradora de sentido de vida)14. Mas é
essa mesma instituição que reafirma as hierarquias presentes na divisão sexual do
trabalho, ao olhar para o ministério pastoral feminino das igrejas batistas. Essa é a
instituição que ainda reafirma e legitima as desigualdades trazidas em seu livro
Sagrado, baseado especificamente nos valores tradicionais religiosos que são parte
dos fundamentos de fé dessas mulheres.
Gostaria de finalizar dialogando com a pesquisa de Maria Goreth SANTOS,
que fala sobre: A mulher na hierarquia evangélica: o pastorado feminino. Para ela,
após analisar sua pesquisa de campo, a conquista das mulheres foi a desconstrução
do mito da mulher como passiva dentro de casa e do homem provedor fora de casa, a
noção do espaço autorizado para ele, o público e para ela o privado.
Para Maria Goreth SANTOS (2002, p. 127):

Na medida em que as mulheres entram no mercado de trabalho, os
homens passam a atuar mais no grupo familiar, participando,
principalmente, da vida dos filhos. Por sua vez os filhos passam a
ter uma visão mais integrada de solidariedade e compartilhamento,
na esfera familiar, nas suas relações sociais e na política. Tenderão
a repudiar qualquer tipo de autoritarismo e opressão. Lutar por
mais espaço na família e na sociedade não é declarar guerra aos
homens, mas proporcionar uma participação conjunta que
possibilite às gerações futuras mais.

Não me refiro apenas às pastoras, mas principalmente a elas, pois ocupam um
cargo de grande influência e poder simbólico para construir uma sociedade capaz de
ver e perceber a mulher como uma pessoa autônoma em suas escolhas e decisões.
Acredito que não podemos nos esquecer também da autoridade que as comunidades
exercem sobre a sociedade e é esse o poder que as pastoras devem usar para que o
lugar da mulher não se restrinja a um modelo patriarcal, mas a um modelo que
14

Ver a esse respeito, BOURDIEU (2001); ELIADE (1992) e GEERTZ (2008).
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favoreça a liberdade de escolha e da diversidade dos lugares autorizados tanto para a
mulher quanto para o homem, já que a vocação pastoral é um chamamento divino e
uma atuação na comunidade, numa relação vertical e horizontal com a fé e o trabalho
do(a) vocacionado(a) comprovando no cotidiano sua vocação.

1.5 Conclusão
Este primeiro capítulo teve por objetivo possibilitar análise com peso
equitativo e um entrelaçar do que foi dito pelos líderes da OPBB-SP, a fala das
pastoras batistas e a divisão sexual do trabalho na tentativa de expor e criticar os
papéis socialmente instituídos e sacralizados pela religião para mulheres e homens,
no que se diz respeito ao desenvolvimento do ministério pastoral.
A importância de abordar este tema repousou na ideia de que há uma força
que age de maneira invisível nas relações entre homens e mulheres e que “organiza”
a sociedade. Essa força opera no trabalho, no corpo e na sexualidade das mulheres,
desestimulando pensamentos de libertação e favorecendo a manutenção do status
quo, reafirmando os padrões estabelecidos para as mulheres, a atuação restrita no
espaço privado e para os homens, a atuação no espaço público e quando ocorre o
rompimento deste processo de dominação as mulheres acabam se tornando reféns de
um outro tipo de dominação, o capitalismo, que não reconhece financeiramente o
desenvolvimento do trabalho realizado pelas mulheres, seja no campo do trabalho
seja nas igrejas batistas.
Ao longo da história, se tornou perceptível que o padrão que estabelece o
lugar de mulheres e homens “permitiu” às mulheres ocuparem espaços de menor
prestígio, além de estabelecer como obrigação o cuidado da casa e o cuidado com
sua prole. No campo do cristianismo, aos homens deu-se o direito de se encarregar e
intermediar o sagrado, às mulheres restou a subserviência ao portador do sagrado. Ao
sair do status quo e, se verem como capazes de representar o sagrado, desenvolvendo
as mesmas atribuições que os homens, as mulheres vocacionadas ao ministério
pastoral enfrentaram e enfrentam diversos ataques que objetivam deslegitimar o
trabalho exercido por elas no ministério pastoral, demonstrando assim sua existência
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e toda sua resistência, é a partir dessa militância que o capítulo 2 será desenvolvido,
este que tem por título: As Pastoras (R)Existem.
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2 AS PASTORAS (R)EXISTEM
2.1 Introdução

Esse capítulo objetiva apresentar o desenvolvimento do ministério pastoral
feminino da igreja batista no Estado de São Paulo, como se deu o processo de
consagração das pastoras, a não aceitação em filiar essas pastoras na OPBB-SP e
destacar a trajetória de três pastoras que resistiram diante das dificuldades e fizeram
de seu chamado e vida a própria militância no ministério pastoral feminino batista.
As mulheres se fizeram presentes e participativas nos ministérios
eclesiásticos, porém as atuações eram restringidas a cargos pré-determinados pelos
líderes que eram e são em sua maioria homens.
Para Elizete da SILVA (1998, p. 309 e 310):

Os batistas ao mesmo tempo que incentivavam a participação da
mulher na vida eclesiástica, impunham severas restrições a tal
desempenho, como não falar em assembleias ou cultos públicos
como oradoras[...] As mulheres batistas eram incentivadas a
participarem da vida eclesiástica. Para que isso ocorresse de forma
eficaz, havia um incentivo de que o sexo feminino deveria
preparar-se, adquirir maior conhecimento, inclusive para educar
melhor os filhos[...] Além de professoras da Escola Dominical para
as classes femininas e infantis, responsável pelo trabalho específico
das sociedades de crianças, da ornamentação e da sociabilidade, as
mulheres também tinham obrigação de desempenhar as tarefas
evangelísticas, comuns a qualquer membro da comunidade,
independente de ser ordenado ou não. O proselitismo batista era
tão intenso que todos os leigos eram conclamados à difusão das
suas doutrinas, segundo a presidente da Sociedade Feminina:
‘todas as irmãs tem o dever de trabalhar na Egreja ou ajudar-nos
a espalhar o Evangelho. ’Respondendo à questão “qual é a
posição da mulher na igreja” um articulista do Jornal Batista
opinou que as mulheres tinham um papel importante na vida
eclesiástica, citando nomes de mulheres que participaram,
ativamente na Igreja Apostólica como auxiliares dos apóstolos e
que o Espírito Santo não menospreza o trabalho feminino,
‘qualquer mulher é convidada a orar e a prophetizar na igreja se,
ella modestamente obedece à sua condição de mulher ,’isto é, se
ela comportava-se, obediente e submissamente, sem querer
arvorar-se à posição que tradicionalmente pertencia ao homem[...]
Nas primeiras décadas, as mulheres participavam do cântico
congregacional, do coral e recitando poesias e textos bíblicos, no
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entanto nas assembleias, onde o grupo se reunia mensalmente, para
tomar deliberações e organizar as atividades religiosas e
administrativas, as mulheres não podiam falar. Caso alguma irmã
quisesse se pronunciar ou fazer alguma proposta, teria que
comunicá-la a um irmão homem para que ele o fizesse em voz alta
à congregação.

A participação das mulheres na igreja batista hoje, segundo o entrevistado
Cravo, quando questionado em quais áreas da igreja as mulheres poderiam atuar,
estão voltadas para as seguintes áreas eclesiásticas:

“Eu não vejo nenhum problema em qualquer área, a feminina,
diaconia, escola bíblica dominical, missões, eu não vejo nenhum
problema. O ministério pastoral, eu respondo representando a
ordem. Pode ou não pode? No estado de São Paulo não foi
aprovado o ingresso de mulheres na OPBB-SP. A igreja é
autônoma, mas nós votamos não filiar mulheres.” (CRAVO, 18
jun., 2015).

Hoje, no que se refere à aceitação do ministério pastoral feminino no Brasil,
temos as seguintes igrejas protestantes favoráveis: Igreja do Evangelho
Quadrangular, Igreja Metodista, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
Igreja Batista, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e o Exército da Salvação. A lista
ficaria imensa se fossem incluídas as diversas igrejas pentecostais e neopentecostais
que também são favoráveis ao ministério pastoral feminino.
Apesar de a igreja Batista fazer parte da lista das igrejas favoráveis ao
ministério pastoral feminino, o maior incentivo para a atuação das mulheres é na
“obra” missionária, onde parte da implantação de igrejas é realizada por essas
mulheres15.
As mulheres que se dedicam a missão crescem ouvindo discursos que
enfatizam que elas devem obediência a Deus e, para que essa obediência se
concretize elas devem servi-Lo em qualquer lugar do mundo, em qualquer
circunstância, de maneira a entregar a sua vida para que a “obra” de Deus seja feita,
15

Ver a esse respeito, ROCHA (2008), LIMA (2011) e GETÃO (2003).
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como verdadeiras mártires.
Essas mulheres são enviadas para diversos locais do mundo, geralmente
locais com alto índice de pobreza. Da terra árida elas fazem os campos florescerem,
atuam de maneira excepcional. Implantam igrejas, discipulam os leigos, ensinam
para a formação de líderes, muitas vezes batizam os novos convertidos, ministram a
ceia e dirigem os cultos semanais, sendo que essas duas últimas ações, batismo e
ceia, não podem ser realizadas pelas missionárias, apenas pastores/as podem
ministrar batismo e ceia, porém se há autorização da igreja enviadora, a missionária
realiza a ordenança. Ou seja, mesmo no campo missionário, elas atuam como
ministras, pastoras, sacerdotisas, mas nem sempre desejam ou recebem esse título e
remuneração. Depois de dedicarem alguns anos de sua vida para essa missão, são
enviadas para outro local, para o desenvolvimento do mesmo trabalho, florescer em
campos áridos. Mas e a igreja anterior? Ah, sim, para lá é geralmente enviado um
“homem de Deus” com o cargo/título de pastor, pois para conduzir uma igreja
somente pastores são aptos para tal exercício.
Falar em ministério pastoral feminino é algo recente, tanto no contexto
nacional como no internacional. O registro de ordenação feminina mais antiga tem
162 anos. Em termos históricos é uma conquista bastante atual para as mulheres
religiosas. Para ilustrar esse avanço, segue abaixo o quadro 1 apresentando as
primeiras ordenações femininas.
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Quadro 1 – Ordenação Feminina - Nacional e Internacional16

Fonte: Elaborado pela autora a partir de RIBEIRO(2011), FERNÁNDEZ (2008) e SOBERAL
(1989).

O quadro 1 nos ajuda a refletir que a consagração de mulheres ao ministério
pastoral no Brasil demorou mais de 100 anos para acontecer, após o primeiro registro
em 1853, nos Estados Unidos. Historicamente falando, as Igrejas foram acolhendo e
reconhecendo que o trabalho desenvolvido pelas mulheres era tão bom quanto o dos
homens, sendo que esse processo de reconhecimento foi permeado por tensões que
se enquadram num olhar crítico de gênero, demonstrando as tensões relacionadas ao
não reconhecimento da competência feminina para o sacerdócio. No Brasil, a
consagração de mulheres teve seu pioneirismo vindo do movimento pentecostal,
considerado marginal dentro do cristianismo, por meio da Igreja do Evangelho
Quadrangular, em 1958 ao consagrar seis ministras17.
Não se pode esquecer que as mulheres dependeram, em se tratando de
cristianismo, da autorização de um homem para o reconhecimento de seu
chamado/vocação. Segundo Maria José ROSADO-NUNES (2005), durante um
longo período histórico, foram os homens que dominaram a produção do que é
“sagrado” nas diversas sociedades, período tão longo que já se pensa infelizmente,
como algo naturalizado e irrefutável. Para ela, os discursos e as práticas religiosas
16

Quadro 1 de minha autoria. Ver a esse respeito, RIBEIRO (2011), FERNÁNDEZ (2008) e
SOBERAL (1989).
17
Ver a esse respeito, MELO (2010), MIRANDA (2009) e RIBEIRO (2011).
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têm a marca dessa dominação. Nesse sentido, “normas, regras, doutrinas são
definidas por homens em praticamente todas as religiões conhecidas” (Maria José
ROSADO-NUNES, 2005, p. 363). Herdamos desta tradição uma visão negativa da
figura feminina, com isso o legado deixado foi responsável pelo sufocamento da
ascensão das mulheres ao ministério pastoral.
Ser pastora hoje é mais do que um título, é uma conquista para as mulheres,
uma libertação de imposições que determinavam onde e quando as mulheres
poderiam atuar, uma quebra de paradigmas que traz empoderamento para as
mulheres que sempre desejaram servir a Deus por meio desse ministério e também
uma das melhores formas de ecoar a voz feminina nos púlpitos cristãos, já que o
olhar feminino não era facilmente considerado, a vida das mulheres era
constantemente vista e decidida com olhos masculinos. Apesar das afirmações de
dependência e agenciamento masculinos, as mulheres estão sempre (r)existindo às
tensões e processos que estabelecem o lugar das mulheres.
A presença, atuação e aceitação das mulheres como pastoras é mais do que o
título, é mais do que um cargo é ser e refletir a imagem e semelhança de um Deus
que criou a humanidade sem distinção de gênero, raça e classe.

2.2 Ministério Pastoral Feminino

2.2.1 Cristianismo sem Pastoras
O catolicismo no Brasil é a religião com o maior número de adeptos/as.
Segundo o IBGE (Censo de 2010), os católicos/as representam 64% da população,
sendo que sua presença predomina no contexto rural.
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Tabela 8 - Percentual da população residente, por situação do domicílio e sexo,
segundo os grupos de religião (BRASIL, 2010)

Não há uma diferença numérica significativa entre homens e mulheres
católicas, porém estudos recentes afirmam18 que a igreja católica tem perdido suas
fiéis para as igrejas protestantes em sua maioria pentecostais, aumentando e
justificando o trânsito religioso nosso de cada dia, com o pensamento de que nessas
igrejas a presença e atuação das mulheres é mais valorizada e que elas podem, se
desejarem, alcançar até mesmo o ministério ordenado. Para Pollyanne Rachel
Fernandes MACIEL et. al. (2012) com a dominação dos homens na produção do que
é sagrado, a insatisfação por parte de algumas mulheres dedicadas à vida religiosa
quanto à impossibilidade de participação em atividades e cargos tradicionalmente
reservados para homens tem aumentado a cada dia.
No que se refere ao ministério ordenado, as justificativas para a não aceitação
de mulheres no contexto católico giram em torno do olhar biológico da diferença
física e psíquica entre homens e mulheres, conjecturando a partir de uma análise de
gênero que é possível refutar as inverdades ditas sobre as mulheres no campo de
atuação religiosa. Sendo comum os discursos essencialistas para afirmar que as
mulheres são inferiores aos homens, sem que isso seja percebido por elas.
A igreja católica demonstra uma fuga ao discurso essencialista para justificar
a não aceitação de mulheres, um discurso que afirma a natureza da mulher baseada
em uma teologia misógina e patriarcal, afirmando e disseminando o discurso de que
se o homem é mais semelhante a Deus, logo ele é mais divino que a mulher, já que a
construção antropomórfica de Deus se realiza na figura masculina, a fatalidade
18

Ver a esse respeito MACHADO (2005) e MACIEL (2012).
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encontra-se em propor a desconstrução da ideia de sacralidade do homem na atual
sociedade, é lutar contra uma construção ontológica que naturaliza o papel
secundário das mulheres no protestantismo.
Sílvia Regina Alves FERNANDES (2005), afirma em seu artigo que temas
como a ordenação feminina, o sexo antes do casamento e o divórcio estão ligados à
moralidade sexual, não sendo passíveis de discussão, e fazem parte de um
posicionamento tradicional constituído por grandes pensadores como Santo
Agostinho e Tomás de Aquino. As refutações para a não aceitação da ordenação de
mulheres, circulam entre argumentos bíblicos com proeminência na figura masculina
de Jesus, na escolha de 12 apóstolos e nos escritos Paulinos, como por exemplo,
Romanos 16.1-2 que fala sobre Febe, a diaconisa e I Timóteo 3.11, texto que traz a
ideia de diaconato. Esses textos são interpretados como ministérios auxiliares, já que
a palavra diakonia (gr) possui inúmeros significados (Sílvia Regina Alves
FERNANDES, 2005). Outro argumento é o que gira em tono da doutrina da
“Queda”, onde aprendemos desde pequenas/os a acreditar e culpar a mulher (Eva)
pelo pecado no mundo, o que nos faz pensar na necessidade de uma revisão nos
currículos dos ensinos bíblicos e na desnaturalização do pensamento androcêntrico
que permeia a sociedade (Eliane MOURA, 1994).
A história nos mostra que passando pelos séculos II e III, no Concílio de
Niceia, houve a aceitação de mulheres ao diaconato, porém João Paulo de Mendonça
DANTAS (2010, p. 265-266), refuta esse acontecimento ao dizer que essas mulheres
não receberam a imposição de mãos, portanto não é válido. Para o autor em questão,
“o Cristo, ele mesmo, foi e continua a ser um homem, a encarnação do Verbo se
realizou no sexo masculino, tal fato, longe de implicar uma superioridade natural do
homem sobre a mulher”. (João Paulo de Mendonça DANTAS, 2010, p. 266).
Já no Concílio Vaticano II, houve silêncio sobre a ordenação feminina, o
assunto foi ignorado, as mulheres só foram citadas como participantes das atividades
eclesiais, não evidenciando mudanças do que já acontecia, ou seja, um silenciamento
e omissão por parte da liderança sobre a importância das mulheres na vida da igreja
católica.
Caminhando na mesma direção da não aceitação da ordenação feminina a
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Carta Apostólica Ordinatio sacerdotalis (1994), foi escrita pelo Papa João Paulo II,
com a seguinte afirmação: “declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade
de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser
considerada como definitiva para todos os fiéis da Igreja”. (Sílvia Regina Alves
FERNANDES, 2005, p. 426).
Como a igreja católica possui um governo centralizado nas mãos do Papa,
dificilmente essa decisão poderia ser contrariada. Mas há quem diga que o novo Papa
Francisco, com todo o seu carisma possa articular de maneira mais favorável a
ordenação de mulheres, em Fevereiro de 2015, em entrevista à Rádio Vaticano, sob o
título: Papa Francisco: mais espaço para as mulheres na Igreja e na sociedade, faz a
seguinte afirmação:

É desejável, portanto, uma presença feminina mais ramificada e
incisiva nas comunidades, de modo que possamos ver muitas
mulheres envolvidas nas responsabilidades pastorais, no
acompanhamento de pessoas, famílias e grupos, assim como na
reflexão teológica[...] Todas as instituições, inclusive a
comunidade eclesial, são chamadas a garantir a liberdade de
escolha para as mulheres, para que tenham a possibilidade de
assumir responsabilidades sociais e eclesiais, num modo
harmónico com a vida familiar.

Apesar de um discurso favorável à crescente responsabilidade da mulher na
igreja, a ausência é quase total nos órgãos de planejamento e decisão, a
responsabilização no conciliar essas novas reponsabilidades da “mulher moderna e
capaz” com o ambiente doméstico ainda é um fardo exclusivo da mulher e se insiste
em tratar os problemas que dizem respeito diretamente à mulher sem que as
interessadas participem de maneira adequada e suficiente.
Pollyanne Rachel Fernandes MACIEL et.al. (2012), diz que a religião atua
sobre a sociedade e os indivíduos que a compõem. Essa afirmação é perceptível em
todos os momentos da história, já que a religião tem funcionado como uma das
principais instâncias de controle da ordem espiritual, física e moral dos/as fiéis,
atuando, assim, como reguladora e vigilante do comportamento, valores e
preferências das pessoas, principalmente no que tange à sexualidade e aos corpos em
especial das mulheres.
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Há de se questionar o discurso da teologia da libertação, pois esse discurso
não alcançou o contexto feminino. Para lançar luz a esse contexto obscuro da
presença e atuação das mulheres no contexto católico, não se faz necessário discutir
o papel dos estudos feministas mas de analisar as desigualdades de gênero em
perspectiva feminista, que sistematizam a reflexão a partir das lutas e dos
movimentos sociais de mulheres contra as desigualdades entre homens e mulheres
nas análises históricas e aos modelos rígidos e estereotipados da feminilidade e da
masculinidade. Os estudos feministas tiveram seu embasamento tendo como
referência a produção da Bíblia da Mulher pela autora Elisabeth Cady Stanton
(século XIX), em 1895, que levantou argumentos para discutir a presença e atuação
da mulher com o clero católico.
Mesmo diante dessa resistência, ainda são feitas afirmações de que as
mulheres vocacionadas que desejam transformações na estrutura da igreja e no papel
da mulher na Igreja Católica “deveriam procurar fora” pois, de acordo com elas,
“dentro não vai achar nunca”. (Pollyanne Rachel Fernandes MACIEL et.al., 2012).
Para Eliane MOURA (1994, p. 50) as soluções para o exercício da
religiosidade feminina giram em torno das possibilidades a seguir:

1. Uma percepção de divindade que não enfatize o masculino, seja
atribuindo um caráter bissexual à divindade ou concebendo o
princípio divino como impessoal e/ou não antropológico. 2.
Relativizando ou negando a doutrina da Queda. 3. Não veja como
fundamental necessidade um clero tradicional e ordenado. 4. Uma
visão de casamento que não valorize a condição de esposa ou de
maternidade como esfera exclusivamente feminina nem como a
única forma de realização das mulheres.

Entretanto, essa não é uma realidade apenas da Igreja Católica como, por
exemplo, a Igreja Congregacional, Igreja Presbiteriana do Brasil, algumas das
principais Igrejas Pentecostais vemos a mesma resistência em consagrar mulheres ao
ministério ordenado.
O ministério pastoral feminino na igreja Congregacional ainda não é aceito,
muitas foram as discussões sobre o tema e todas as conclusões foram negativas.
Apesar de as igrejas possuírem autonomia em suas decisões, nenhuma igreja decidiu
consagrar uma mulher ao ministério pastoral. Para Walkiria Ozório CORRÊA
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(2012), o que se tem perpetuado em púlpito por “homens de Deus” é uma teologia
que preleciona que o lugar da mulher pode ser qualquer lugar, menos o púlpito, ela
ainda afirma que esses homens se fundamentam nas palavras do apóstolo Paulo:
Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar (I
Coríntios 14.34).
A crítica à igreja Congregacional gira em torno da interpretação dos textos
antigos, já que se a mesma for incorreta haverá consequências no mundo atual, pois o
interprete é o elo de ligação entre o texto Bíblico e seu público e que a aceitação para
a ordenação pastoral feminina no âmbito Congregacional é só uma questão de tempo.
Uma outra denominação cristã que não reconhece o ministério pastoral
feminino é a igreja Presbiteriana, que é assumidamente contra o ministério pastoral
feminino. Os argumentos mais visitados nas redes sociais contra o ministério,
repousa na fala e pensamento do pastor presbiteriano Augustus Nicodemus LOPES.
Entre esses argumentos podemos encontrar o discurso que defende a divisão
social e hierárquica entre homens e mulheres e declara que no casamento, a mulher
não se iguala ao marido: forma com ele, sexo oposto, portanto, desigual, uma
unidade a que a Bíblia chama de uma só carne (Onezio FIGUEIREDO, 1998),
estabelecendo o homem como o ideal e a mulher como a segunda opção, ou como a
que está para ser e servir o homem e não para si mesma.
É deslegitimado a consagração das pastoras que conquistaram o direito de
exercer a vocação. Onezio FIGUEIREDO (1998) acredita que como há total ausência
de registro bíblico em que as mulheres estivessem ministrando os sacramentos
batismo e ceia, os argumentos como igualdade dos sexos nos campos sociais,
culturais e profissionais, não são válidos. Para o mesmo autor, as pessoas que
defendem o princípio da Igreja-serva, figurada na mulher-esposa submissa, que não
ordena, não preside, não dirige e não oficia as ordenanças litúrgicas e sacramentais, é
a visão mais correta que se possa ter das mulheres.
Em um texto de perguntas e respostas sobre o ministério pastoral feminino, o
pastor Augustus Nicodemus LOPES mostra o quão arbitrário e misógino é o seu
posicionamento.
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O que fazer quando mulheres possuem visão pastoral, liderança, habilidades
para o ensino ou capacidade administrativa, dons de evangelismo ou profecia?
Que exerçam estas habilidades e dons dentro das possibilidades existentes nas
Igrejas. Elas não precisam ser ordenadas para desenvolver seus ministérios e
manifestar seus dons. (Augustus Nicodemus LOPES, s/d, p. 2).
A resistência em ordenar mulheres hoje não decorre da reafirmação através
dos séculos da inferioridade da mulher, feita por importantes teólogos e líderes da
Igreja?

A Igreja deve andar pelo ensino das Escrituras Sagradas. Se
teólogos e líderes antigos defenderam ideias erradas sobre a
inferioridade da mulher, cabe à Igreja corrigi-las à luz das
Escrituras, que mostram que Deus criou o homem e a mulher
iguais. Porém, corrigir os erros dos antigos neste ponto não
significa ordenar mulheres, pois aí estaríamos cometendo um outro
erro. Certamente as mulheres não são e nunca foram inferiores aos
homens, mas daí a abolirmos os papéis distintos que lhes foram
determinados por Deus na criação vai uma grande distância.
(Augustus Nicodemus LOPES, s/d, p. 3).

Os argumentos usados hoje para defender a submissão da mulher não são os
mesmos usados no século passado por muitos cristãos para defender a escravidão?
O fato de que no passado a Bíblia foi usada de forma errada para
defender a escravidão não significa que a defesa da subordinação
feminina seja igualmente feita de forma errada. Não devemos
pensar que a relação entre o homem e a mulher na família e na
igreja está no mesmo pé de igualdade que a escravidão. Primeiro,
os papéis distintos do homem e da mulher estão enraizados na
própria criação, enquanto que a escravidão não está. Segundo, o
fato de que Paulo faz recomendações aos escravos cristãos para
que sejam bons escravos não significa que ele aprovava a
escravidão. Na verdade, as recomendações que ele dá aos cristãos
que eram donos de escravos já traziam embutidas a ideia da
dissolução do sistema de escravidão. (Fm 16; Ef 6.9; Cl 4.1; 1Tm
6.1-2); (Augustus Nicodemus LOPES, s/d, p. 5).

Augustus Nicodemus LOPES (s/a), chega à seguinte conclusão :não há
respaldo bíblico suficiente para que se ordenem mulheres ao ministério das igrejas
cristãs locais onde irão presidir, governar, e ensinar doutrina aos homens.
Indo na contramão desse pensamento de submissão da mulher, Breno Martins
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CAMPOS (2006) denuncia que o discurso utilizado para barrar e negar a igualdade
de direitos entre homens e mulheres na igreja presbiteriana teve apoio no pensamento
puritano e fundamentalista dos que detinham o poder. O puritanismo para negar a
igualdade com o mundo e o fundamentalismo para aprisionar uma verdade e excluir
os que pensam de maneira diferente.
As Igrejas Pentecostais possuem um ar inovador, muitas são as contribuições
para o cristianismo vindas desse movimento que faz parte da vida cotidiana de
milhões de brasileiros e brasileiras. O pentecostalismo e o neopentecostalismo são os
grupos que apresentam maior presença e participação feminina em suas igrejas,
esculpindo um rosto feminino ao pentecostalismo. (Maria das Dores CAMPOSMACHADO, 2005, p. 388).
Mesmo estando em maior número, as mulheres não têm encontrado espaços
para diálogos que promovam sua presença em lugares de poder eclesiástico como,
por exemplo, o ministério pastoral. De acordo com José Nunes dos Santos JUNIOR
(2011), para as mulheres restavam apenas funções que comumente exerciam
enquanto mulheres do lar, educadoras religiosas, enfermeiras, assistentes sociais,
professoras primárias, eram, portanto os papéis permitidos a elas enquanto
evangelizadoras.
É necessário perceber que a tentativa de subverter a dominação androcêntrica
no contexto pentecostal é por meio da atuação em grupos de oração, nos grupos de
visitação, nos grupos de louvor, e nos grupos de assistência social, elas também
atuam na área de ensino e na área de missões. (Magali do Nascimento CUNHA,
2013).
Nas Igrejas Pentecostais e em algumas neopentecostais o ministério ordenado
é fortemente rejeitado, porém quando acontece se apresenta em duas situações
distintas: a mulher pastora e fundadora de uma denominação religiosa e a mulher
pastora conjuntamente com o seu cônjuge pastor (Fernanda Honorato MIRANDA,
2009, p. 45). Segundo Maria das Dores Campos MACHADO (2005) o reduzido
número de homens e a competição podem favorecer a adoção do pastorado feminino
em algumas igrejas, o que caracteriza que a entrada das mulheres no pastorado não
se dá por reinvindicação, mas por necessidade, por isso se faz necessário atentar para
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a forma de atuação dessas mulheres no cargo de liderança, que tipo de igualdade
entre gênero essas mulheres pretendem, se pretendem, já que na prática, a “ideologia
da natureza feminina” continua a encobrir, em graus diferenciados, a capacidade de
trabalho e o potencial das mulheres na sociedade, é possível evidenciar essa
afirmação no relato a seguir:

A única pastora ordenada da Igreja possui o reconhecimento da
comunidade, porém não usufrui os mesmos direitos e deveres dos
pastores. A pastora iurdiana também exerce o papel de esposa de
pastor, porém não de um pastor comum e, sim do bispo
responsável pela Catedral da cidade de Taubaté. No entanto, na
Catedral de Santo Amaro existem cinco pastoras auxiliares que
permanecem nesta função por serem mulheres solteiras; lembrando
que esse estado civil as impede de serem ordenadas pastoras
auxiliar ou titular em outras cidades. Somente como esposas de
pastor, elas poderão desempenhar esta função. (Claudirene
Aparecida de Paula BANDINI, 2008, p. 126).

Segundo Fernanda Honorato MIRANDA (2009, p. 78) o exercício do
pastorado feminino e o campo pentecostal brasileiro, adaptam-se à conjuntura
moderna de fragmentação e complexidade dos grupos sociais e sua influência pode
determinar, mesmo que lentamente, alterações nas relações de gênero, mas de acordo
com algumas pesquisas19, essa atuação pastoral não isenta a mulher de se submeter
ao homem dentro do lar, isso não tira a autoridade do homem, ou seja, as mulheres
realizam todo tipo de ministério não por acreditarem em igualdade, mas por uma
ausência de homens que se disponham a realizar tal obra, o que não muda as
diferenças de gênero. (Robson da Costa SOUZA, 2013).
Para Claudirene Aparecida de Paula BANDINI (2008, p. 275) enquanto as
mulheres pentecostais em suas práticas cotidianas de acomodação/resistência
continuarem no caminho da negociação individual, as relações de poder-dominação
de gênero, raça, idade e classe social persistirão.

2.2.2 Cristianismo com Pastoras
A igreja Anglicana mesmo saída do contexto católico, superou a não

19

Ver a esse respeito, MIRANDA (2009), SOUZA (2013) e BANDINI (2008).
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aceitação da ordenação feminina, concedendo a princípio a ordenação de 11
mulheres no dia 29 de julho de 1974, nos Estados Unidos da América, acontecimento
marcado por grande turbulência e perseguição, tanto para com as mulheres, como
para o Bispo que as ordenou (George Barrett), fazendo com que esse fosse
excomungado e afastado de seus afazeres ministeriais (Darlene O’DELL, 2014). As
mulheres que receberam a consagração foram: Merrill Bittner, ordenada aos 27 anos.
Alla Renée Bozarth, formada em interpretação: hermenêutica, estética e artes
cênicas. Alison Cheek, recebeu diversos convites para ministrar a eucaristia mesmo
sem o reconhecimento sacerdotal. Emily Hewitt, em 2009 foi convidada por Obama
para ser Desembargadora do Tribunal de Ações Federais dos EUA.
Carter Heyward foi professora na Episcopal Divinity School ministrando
entre outras matérias, a teologia da libertação feminista. Suzanne Radley Hiatt,
sonhava desde criança em trabalhar como ministra, mas rejeitou a ideia até sentir
novamente o chamado aos 20 anos. Marie Moorefield teve o seu ministério
reconhecido após 10 anos de atuação. Jeannette Ridlon Piccard formada em
psicologia e filosofia e mestre em química orgânica. Betty Bone Schiess entrou com
ação judicial contra o bispo Ned Cole acusando-o de discriminação sexual, a ação foi
retirada após a aprovação da ordenação. Katrina Swanson é filha, neta e bisneta de
clérigos episcopais, foi ordenada por seu pai e seu marido a mandou embora em
1974 quando seu ministério não era reconhecido. Nancy Wittig foi reitora da Basílica
de São Pedro, casou-se com o ministro metodista Richard Wittig. (Darlene O’DELL,
2014).
Já no Brasil, a igreja Anglicana pode ser vista em dois períodos, o primeiro
compreende os anos de 1890-1984 quando era válido o ministério leigo feminino, o
segundo período é a partir de 1985 até a atualidade, quando as mulheres receberam o
reconhecimento do ministério ordenado ao diaconato e ao presbiterado.
Em 1973, foram formados grupos de estudos para analisar a questão da
ordenação feminina pela Diocese do Sul. Os grupos analisavam o tema à luz de
aspectos teológicos, históricos e sociológicos, chegando a uma conclusão favorável
somente no ano de 1985, quando aconteceu a primeira ordenação feminina. No dia
05 de maio, Carmen Etel Alves Gomes, de 30 anos, foi ordenada a primeira mulher
ao ministério ordenado pela Igreja Episcopal. (Oswaldo KICKHOFEL, s/a).
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A igreja Metodista teve como fundador John Wesley que a princípio
acreditava que o chamado ordinário era para os homens e o extraordinário para as
mulheres, porém com o forte e resistente testemunho de sua mãe e o apoio que
recebia das mulheres para o desenvolvimento de seu ministério logo mudou de ideia
e entendeu que o Espírito de Deus queria falar por meio de homens e mulheres. Em
sua caminhada Wesley incentivou cerca de 27 pregadoras. (Margarida Fátima Souza
RIBEIRO, 2011).
No Brasil, o despertar para o ministério pastoral feminino na igreja Metodista
se deu por meio do “momento social brasileiro” que agitou os movimentos sociais
organizados e o movimento ecumênico, isso na década de 1970. O cenário era de
empobrecimento da população e a mobilização de setores da sociedade contra o
regime militar, essa resistência não se daria sem a força e presença das mulheres que
também se fez presente na luta pelo direito de exercer o sacerdócio o que
desencadeou a decisão conciliar de ordenação “sem distinção de sexo”. A primeira
mulher a receber a ordenação foi a Revda. Zeni de Lima Soares. A cerimônia ocorreu
em 20 de Janeiro de 1974, na cidade de São Paulo. (Elena Alves SILVA, 2011).
Após 23 anos da primeira ordenação, em 1997, houve a presença de três
candidatas ao episcopado, e em 2001, no XVI Concílio Geral, foi eleita a primeira e,
até o presente momento, a única episcopisa da igreja Metodista, a Revda. Marisa de
Freitas Ferreira. Hoje mais de 60% dos membros da igreja Metodista são mulheres e
aproximadamente 400 mulheres exercem o ministério pastoral. (Margarida Fátima
Souza RIBEIRO, 2011)
Todas essas conquistas e o pioneirismo acarretaram num alto preço a ser pago
pelas mulheres ordenadas Elena Alves SILVA (2011, p. 46) mostra em alguns relatos
como as primeiras pastoras metodistas reconstruíram a maneira de exercer o
ministério pastoral partindo da experiência feminina:

Em primeiro lugar, a dificuldade de ser aceita pela comunidade
local, em segundo, a necessidade de constituir um ‘estilo’ de ser
pastora. Tudo estava por ser feito, uma vez que os modelos
existentes não se encaixavam no padrão feminino. Era preciso
definir as roupas, a fala no púlpito, as visitas pastorais e tudo mais
[...] Este (os homens), em geral, sai da Faculdade de Teologia
casado e segue para o ministério com a esposa. Este modelo de
família pastoral repetia padrões estabelecidos havia tempo pelos
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missionários vindos dos EUA. Por outro lado, as mulheres
formadas nesse período eram solteiras e jovens.

Por isso, pode-se entender que o ministério pastoral feminino não deve ser
preso ao modelo do outro, nem nos sentidos negativo ou positivo: não se copia por
ser masculino ou feminino, não se rejeita por ser feminino ou masculino (Helmut
RENDERS, 2011, p. 110). É no cotidiano da vida em comunidade que se vai
estruturando, definindo e compondo o ministério do pastor e da pastora por todas as
pessoas que dela fazem parte, ou seja, não há uma única maneira de ser pastor ou
pastora, mas há que se moldar num processo criativo e dialógico em comum(nidade).
(Helmut RENDERS, 2011).
A trajetória das mulheres na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB) foi de constante labor, além do trabalho religioso elas deram origem
a diversas organizações e ações como: a Irmandade Evangélica Luterana, a Casa
Matriz de Diaconisas, desenvolveram o texto “Esposa de Pastor”, militaram pela
entrada da mulher no ensino teológico que ocorreu no período de ditadura militar na
América Latina, atuaram nos movimentos em prol dos direitos humanos e de justiça
social, se envolveram com as lutas do feminismo nos EUA e na Europa e com o
início da teologia da libertação no Brasil, culminando em 1971 com o ingresso de:

Rita Marta Panke, na Faculdade de Teologia, formando-se em
1976 e tornando-se a primeira mulher a ser instalada como pastora
na IECLB, em Candelária, no RS. Por diversos motivos, sua
ordenação ao ministério pastoral aconteceu somente em 20 de
Abril de 1983. Um ano antes, em 13 de novembro de 1982, havia
sido ordenada a primeira pastora na IECLB: Edna Mogga
Ramminger. (Valburga Schmiedt STRECK, 2009, p. 230-231).

Apesar de conquistar o direito a exercer o ministério pastoral, Josilene
SILVA (2004) nos traz algumas dificuldades e relatos das pastoras luteranas, como
por exemplo, a dupla e até tripla jornada de trabalho com o ministério, a casa e os/as
filhos/as, demonstrando um claro exemplo de disparidade entre homens e mulheres
no que se refere a divisão sexual do trabalho, estabelecendo a mulher como a única
responsável pelas atividades do lar, o que nos faz acreditar que a família permanece
como um lugar de exploração econômica das mulheres pelos homens sejam elas
esposas, mães, filhas ou irmãs. (Dominique FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, 2009,
p. 258).
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Dentro do ministério pastoral feminino na IECLB, Josilene SILVA (2004)
nos revela em sua pesquisa de campo que a maioria das entrevistadas escolheram a
profissão quando ainda eram crianças, demonstrando a solidez vocacional. Outro
aspecto, foi que a membresia não estava preparada para receber as pastoras, viam
nelas a imagem de mulheres simples e amigas, o que tirava a legitimidade do
ministério. Outro ponto de análise foi o pastorado voluntário, em que as mulheres
casadas com pastores, não recebiam um salário, apenas uma ajuda de custo, e
realizavam as mesmas funções que seus maridos, mais uma aresta da divisão sexual
do trabalho se fazendo presente na esfera religiosa.
Para o desenvolvimento do ministério pastoral feminino no contexto da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil assim como na igreja Metodista,
Josilene SILVA (2004) nos convida a ver as práticas do cotidiano dos sujeitos e de se
fazer sujeito e ser sujeito, sendo essa uma das brechas pela qual as mulheres
passaram a atuar.

2.2.3 Cristianismo com Pastoras na Igreja Batista
A igreja Batista no Brasil é a denominação com maior número de adeptos das
igrejas evangélicas de missão. Segundo o Censo 2010, são mais de três milhões de
fiéis, sendo em sua maioria mulheres, tanto na zona urbana como na zona rural. Só
no Estado de São Paulo há um total de 485.601 membros.
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Tabela 9 – População residente, por situação do domicílio e sexo,
segundo os grupos de religião (BRASIL, 2010)

Fonte: Censo 2010

Desembarcando no Brasil junto dos migrantes europeus no século XIX, o
modo de ser Batista era carregado de regras e preceitos, principalmente os que
deveriam ser seguidos pelas mulheres. Segundo João Pedro Gonçalves ARAÚJO
(2012) as mulheres eram proibidas de falar nas reuniões públicas, mas nunca foram
vetadas de trabalhar e exercer cargos nas igrejas e organizações, porém lhes eram
oferecidos cargos que as colocavam na condição de leigas e sob a supervisão
masculina. Esse conceito era reforçado por meio dos discursos que naturalizavam e
sacralizavam padrões de gênero, sexualmente hierarquizados. (Wamberto Queiroz de
LIMA, 2011, p. 51 e 52).
Com o passar do tempo, as demandas e reivindicações acabaram forçando o
grupo a revisar suas decisões e pontos de vista sobre o silêncio feminino, até que em
1964, a SBC (Southern Baptist Convention) aprovou a ordenação de mulheres, diante
da dependência financeira das Igrejas americanas, as Igrejas brasileiras teriam que
seguir os passos da SBC, porém nenhuma atitude foi tomada, pois no mesmo ano, a
liderança da denominação e o controle dos seminários estavam nas mãos de “liberais
moderados” (termo usado pela SBC para aqueles que não professam a inerrância
bíblica). Porém em 1984, quando os conservadores retomaram a liderança, foi
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redigida a seguinte afirmação sobre as mulheres: “encorajamos o serviço das
mulheres em todos os aspectos da vida e obra da igreja com exceção das funções
pastorais e papéis de lideranças que envolvam ordenação”. (Wamberto Queiroz de
LIMA, 2011, p. 31).
João Pedro Gonçalves ARAÚJO (2012, p. 300) defende que as crenças na
perspectiva Batista são determinadas mais histórica e socialmente que através da
Bíblia. Verdade seja dita, as práticas são construídas a partir de circunstâncias
históricas e só depois procuram-se versos da Bíblia na busca de justificar tais
costumes. Alguns acontecimentos que justificam essa afirmação são guerras,
escravidão, o divórcio, o estudo (teologia) para pregação, etc. Em um dado momento
são a favor e no outro contra e usam versículos bíblicos para subsidiar essas idas e
vindas. Conforme João Pedro Gonçalves ARAÚJO:

O que um povo proibia pela Bíblia o outro proibia pelo costume.
Por motivos diversos, católicos e protestantes criam e ensinavam
as mesmas coisas. Ambos acreditavam no poder divino do homem
sobre a mulher. Um mandava pela força física, o outro acreditava
fazê-lo pela imposição de uma “fundamentação” bíblica. Não foi
difícil ao convertido brasileiro santificar algumas das práticas que
já fazia por costume, por tradição. Essas práticas, contudo, agora
estavam santificadas e autorizadas em virtude do uso da Bíblia.
(João Pedro Gonçalves ARAÚJO, 2012, p. 303).

Bianca Daeb’s Seixas ALMEIDA (2006) destaca que para os batistas, todas e
todos são comissionados por Cristo para serem missionários e missionárias, onde
quer que estejam e aonde quer que vão. Isso quer dizer que homens e mulheres
seriam preparados nos seminários batistas para dedicarem sua vida, em tempo
integral, ao exercício missionário, Contudo, as mulheres não poderiam ser pastoras,
apenas missionárias, enquanto os homens poderiam sê-lo assim que desejassem. O
pastor poderia e deveria ser um missionário, o que era muito comum, desde a origem
dos batistas no Brasil, quando os missionários eram também pastores, como Zacarias
Taylor e M.G. White, mas a questão que permanece em oculto são as ações pastorais
que mulheres e missionárias desenvolviam para que as igrejas permanecessem
abertas.
As diretrizes para ser uma missionária Batista repousavam em conhecer a
Bíblia o suficiente para pregar a salvação, como boas mães, deveriam ter
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informações práticas, como noções de enfermagem e puericultura, que lhes
permitissem cuidar de seus ‘filhos na fé’, também era preciso optar entre a vocação
missionária e um relacionamento afetivo. (Bianca Daeb’s Seixas ALMEIDA, 2006,
p. 140 e 141).
Avançando para a presença das mulheres nos seminários e faculdades Batista,
o questionamento era sobre o sentido que havia para as mulheres frequentarem esses
locais já que as mesmas não poderiam de maneira oficial, exercer o ministério
pastoral. Estabelecendo mais uma vez o lugar de atuação da mulher Batista,
afirmava-se que a mulher instruída seria uma companhia mais agradável para quando
o marido chegasse em casa. (Fernanda ROCHA, 2008).
Segundo Fernanda ROCHA (2008, p. 45) no imaginário Batista, as mulheres
ideais são as que:

Possuem uma contínua disposição para ouvir as pessoas, sorrir para
elas, orar por elas, vestir- se conforme sua comunidade religiosa
elege como ideal, acompanhar seu marido em todas as visitas
pastorais, estudos bíblicos e cultos, se portar “submissamente”
diante de todos/as, ter filhos, ser sempre amável, ser a primeira a
chegar à igreja e a última a sair, ser a presidente da associação das
mulheres, e/ou do departamento infantil, e/ou de música, não ter
vínculos empregatícios, não receber salário por seu trabalho no
ministério pastoral, entre outras.

Prosseguindo com a inserção do ministério pastoral feminino, Eduardo
GETÃO (2003) nos mostra os resultados de sua pesquisa de campo realizada no
estado do Paraná com seminaristas e pastores, revelando que a maioria dos
seminaristas são favoráveis à ordenação de mulheres, porém, responderam que
teriam dificuldades para realizar a ordenação, pois não aceitariam a participação da
pastora na igreja em que o entrevistado estivesse trabalhando, seja como pastor
titular ou auxiliar. Os resultados dos pastores foram os mesmos, porém a
porcentagem negativa era menor que a dos seminaristas, mostrando que os pastores
estão mais receptivos ao ministério feminino. A pesquisa também evidenciou que os
contrários demonstram dificuldades para argumentar sobre seu posicionamento.
Faz-se necessário entender que por ser congregacional, as igrejas batistas são
autônomas em suas decisões e segundo Wamberto Queiroz de LIMA (2011, p. 53) o
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agente principal que Deus usa para vocacionar, preparar, enviar, sustentar e
acompanhar seus profetas é a igreja local (Atos 13:2). Para esclarecer e evidenciar o
processo de aceitação do ministério pastoral feminino no contexto Batista se faz
necessário um aprofundamento do tema que será tratado no item seguinte.

2.3 As Pastoras Batistas

Não é de hoje que existem mulheres no contexto batista que se sentem
vocacionadas ao ministério pastoral. Esse chamado teve seu primeiro registro em 17
de Julho de 1976 com a convocação para o concílio e ordenação de Edelzita Sales
Figueiredo no Estado de São Paulo na cidade de Campinas.

Segundo Zenilda

Reggiani CINTRA (2015), a convocação foi realizada pelo pastor João Batista
Martins de Sá (que mais tarde, em 1993, providenciou o concílio de Valnice
Milhomens) e o concílio não ocorreu por conta do posicionamento contrário da
liderança batista da época. A Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo era presidida
pelo Pr. Josué Nunes de Lima, que se destacou como presidente ao posicionar-se
contrariamente à consagração de mulheres como pastoras no mesmo ano.
Zenilda Reggiani CINTRA (2015) destaca que em Janeiro de 1999 a
Convenção Batista Brasileira 20 (CBB), na 80ª Assembleia da CBB, na cidade de
Serra Negra, em São Paulo, votou um parecer reconhecendo que a consagração ao
pastorado, seja de homens ou mulheres, é uma prerrogativa da igreja local, garantida
pela autonomia prescrita da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira.
Nesse mesmo ano ocorreu o primeiro concílio seguido de consagração pastoral de
uma mulher batista, no dia 10 de julho na Primeira Igreja Batista de Campo Limpo,
em São Paulo, pastoreada por Antônio Carlos de Mello Magalhães. Nesse dia
ocorreu a consagração de Silvia da Silva Nogueira ao ministério pastoral.
Desse dia em diante muitas idas e vindas, posicionamentos contrários e
favoráveis começaram a surgir em assembleias e convenções dos órgãos auxiliares
“É o órgão máximo da denominação batista no Brasil. É a maior convenção batista da América
Latina, representando cerca de 7.000 igrejas, 4.000 missões e 1.350.000 fieis. Como instituição, existe
desde 1907, servindo às igrejas batistas brasileiras como sua estrutura de integração e seu espaço de
identidade, comunhão e cooperação. É ela que define o padrão doutrinário e unifica o esforço
cooperativo dos batistas do Brasil”. (PORTAL BATISTA, 2015, p. 1).
20
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da CBB, como no caso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil (OPBB) e
especificamente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil no Estado de São Paulo
(OPBB-SP), que em nota publicou a seguinte declaração: “Não aceitamos a
ordenação (filiação) de pastoras no grêmio desta ordem” (OPBB-SP, 2014). Mesmo
diante do posicionamento favorável da CBB e da OPBB, que designou a cada seção
a decisão sobre a filiação ou não de mulheres, para o cumprimento desse pedido a
seção do Estado de São Paulo divulgou em Janeiro de 2015 um plebiscito, que
resultou na não aceitação de filiar pastoras à OPBB-SP, dos 465 pastores votantes,
164 foram favoráveis e 301 contrários.
Mesmo sem a aprovação da OPBB-SP, o Estado conta com a presença de 26
pastoras batistas de um total de 205 em todo o Brasil (Zenilda Reggiani CINTRA,
2015). Diante deste cenário se faz necessário conhecer quais são os procedimentos
institucionais e os caminhos a serem trilhados dentro de uma perspectiva de gênero,
para que homens e mulheres possam exercer o ministério pastoral tendo como
parâmetro o relato de ao menos duas pastoras do Estado de São Paulo e os
documentos oficiais da denominação, como a Declaração Doutrinária da Convenção
Batista Brasileira e o Exame de Consagração ao Ministério Pastoral.
2.3.1 Vocação, Concílio e Consagração. Como se tornar um(a) pastor(a) batista?

2.3.1.1 A Vocação para os(as) batistas
De maneira prática a vocação para exercer o ministério pastoral ocorre por
meio

do

“chamado

Divino”,

que

é

uma

experiência

entre

a

pessoa

“chamada/escolhida” e o ser Divino, essa é uma experiência inquestionável e que se
mostra no decorrer da vida da pessoa “chamada/escolhida”. No Portal Batista, onde
consta o item XI da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, lê-se:

Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o
serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu
reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito
Santo. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens, de
maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do
ministério da sua Palavra[...] Quando um homem convertido dá
evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse
ministério, e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras
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para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de
separá-lo, formal e publicamente, em reconhecimento da vocação
divina já existente e verificada em sua experiência cristã. (2015, p.
10).

O documento possui uma gramática em que a neutralidade repousa no sexo
masculino desconsiderando uma linguagem equitativa, por isso se torna difícil e ao
mesmo tempo enfadonho discutir se é vedado ou não o ingresso de mulheres ao
ministério pastoral tendo como referência o documento acima citado. Porém, a
vocação é inquestionável, independente do gênero, já que a mesma advém de uma
experiência entre ela e o Divino. É uma experiência que poderá ser comprovada
através do tempo e do serviço prestado na comunidade, a igreja local.
A igreja local é a principal responsável em reconhecer a vocação ao
ministério pastoral de uma pessoa. Para os/as batistas a igreja possui autonomia.
Segundo Azevedo (1996, p. 127), a marca distintiva das igrejas batistas é o princípio
da representação congregacional. Esse pensamento sobre a autonomia da igreja local
já estava bem desenvolvido desde o século XVII, segundo Israel Belo de
AZEVEDO:
O governo da igreja é congregacional, não paroquial, diocesano ou
nacional. Cada igreja congregada descarta o poder de papas, reis,
bispo, parlamentos, igrejas ou presbítero e considera o direito e o
poder de governar-se a si mesma de acordo com as leis de
Cristo[...] Deve-se, no entanto, lembrar que se uma igreja quiser
ordenar um pastor por sua conta e risco, ela o fará. Sua autoridade
está acima dos concílios. (1996, p. 127 e 223).

Diante desta afirmação é compreensível que mulheres se sintam e assumam a
vocação ao ministério pastoral, já que esse ministério está associado ao
reconhecimento da igreja local e não ao gênero. Pode-se confirmar essa autonomia
da igreja local por meio do testemunho da pastora União, sobre como aconteceu seu
chamado ao ministério pastoral:

“A comunidade que reconheceu primeiro antes de eu querer ser,
né, antes de eu achar, não, é isso aqui que eu quero ser[...] Logo
que eu entrei no seminário, um pouquinho depois que eu comecei a
estudar e ter conhecimento das escrituras, é que eu fui entendendo
realmente que Deus tinha um propósito pra minha vida de uma
vocação de serviço integral, à disposição dele pra um trabalho mais
específico. O meu dom sempre foi o ensino[...] Ele me capacitou
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desde a minha conversão[...] Deus tem alguma coisa nessa área[...]
Mas realmente a confirmação veio da própria igreja[...] Quando a
igreja me reconheceu no chamado pastoral, mais do que eu[...] Por
que eu já sabia da dificuldade sendo mulher eu já tinha visto a
dificuldade de outras mulheres[...] Então eu sempre fui relutante”.
(UNIÃO, 02 jun., 2015)

Após esse processo de chamamento do Divino e reconhecimento da igreja
local, outros passos precisam ser dados para a oficialização do ministério pastoral
dentro do contexto batista. É hora de encaminhar o(a) vocacionado(a) para o
seminário, que não é obrigatório, para em seguida de sua formação convocar o
concílio.

2.3.1.2 Concílio
O concílio pode ser realizado de maneira interna, ou seja, apenas com os(as)
pastores(as) da igreja local, sendo que é necessário um mínimo de sete pastores(as)
ou, pode ser aberto para os(as) pastores(as) da denominação (seccional, estadual ou
nacional) por meio de um convite enviado para a associação21 que não pode negar ou
embaraçar a realização do concílio. (Sócrates Oliveira de SOUZA, 2011, p. 13).
Entretanto, caso o/a candidato(a) deseje filiar-se à OPBB é necessário convocar no
mínimo sete pastores(as) filiados(as) a essa organização, pois só assim o concílio é
validado para se tornar membro da OPBB.
O concílio visa examinar os seguintes aspectos da vida do(a) candidato(a): 1.
Experiência de conversão e chamada para o ministério pastoral. 2. Teologia. 3.
Relacionamento pessoal. 4. Teologia prática. 5. Declaração doutrinária da convenção
batista brasileira, pacto das igrejas batistas, princípios batistas, estrutura e
funcionamento da convenção batista brasileira e história dos batistas. (Sócrates
Oliveira de SOUZA, 2011, p. 17). Dentre os aspetos destacados para a avaliação
durante o concílio não é possível identificar qualquer aspecto que esteja ligado ao
gênero de uma pessoa candidata. Também não há uma proibição da realização do

21

As associações são compostas por igrejas de uma mesma localidade, que por sua vez formam as
subseções dos Estados que, dão lugar para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Sendo que cada
uma dessas organizações são independentes, podendo assumir posicionamentos diferentes em
diversos assuntos. Como acontece com o ministério pastoral feminino, em que há aceitação e negação
da associação de mulheres.
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concílio por candidatas mulheres no livro: “Exame e Consagração ao Ministério
Pastoral. Documentos batistas”.
Mas é nesse processo da caminhada à consagração do ministério pastoral
feminino, no contexto batista, que acontecem diversas manifestações, proibições,
entre outras ações que dificultam o realizar do concílio, em que mulheres
vocacionadas possam usufruir dos mesmos direitos que seus companheiros de
ministério. Gostaria de destacar a fala da pastora Querida22 sobre como aconteceu
seu concílio:

“Mas faltava a terceira prova, que eu não imaginava que ia ter essa
dimensão. Eu achava que a grande dificuldade que eu ia ter era
passar no concílio, porque eles apertam muito nas perguntas, então
eu achava que podia ser que eu não me saísse bem nas respostas,
então não estaria preparada, jamais eu achei que eu fosse
confrontar a Ordem dos Pastores. E ai quando a igreja convocou o
concílio, ai a bomba veio, porque normalmente a convocação é
feita para a ordem para que a ordem convoque os pastores e a
nossa igreja fez exatamente isso, mandou a convocação pra
ordem[...] E foi ai que deu aquela confusão, só que eu não queria
aquela confusão, eu queria só a última provinha pra fazer aquilo
que Deus estava me chamando, pra ser uma pastora[...] Quando
eles [a igreja] mandaram a convocação pra ordem dos pastores,
eles imediatamente disseram não e já mandaram cartas pras igrejas
proibindo os pastores de ir no concílio e ai a igreja foi tida como
rebelde e eles queriam convocar o comitê de ética pra punir a
igreja. Só que a Ordem dos Pastores está abaixo da igreja, ela não
está acima da igreja, então tem coisas que eles não têm autoridade
pra fazer, não têm autonomia pra fazer, eles não podem se envolver
numa decisão da igreja[...] Chegou o dia do concílio eu não tinha a
mínima ideia de quantas pessoas iriam, se iriam, mas era aquilo
que precisava, do concílio, pra comprovar que era o que Deus
queria[...] E naquele dia apareceram cinco pastores filiados a
Ordem, mais uns dois que não eram filiados e duas pastoras e ai
chegou a hora da sabatina, foram três horas de perguntas mas eu
não senti, pra mim foi tipo 20 minutos, eu estava tão tensa, e assim
eu fiquei, apesar de tensa interiormente, tranquila no semblante,
não tive assim crise com nenhuma pergunta[...] Foi Deus quem me
dirigiu, consegui achar todos (versículos) e abri a Bíblia e mostrar,
e assim, depois foi por unanimidade que eu fui aprovada e pra mim
eu me dava por satisfeita e, isso foi dia 13 de setembro de 2007”.
(QUERIDA, 16 jun., 2015)

É nítido no relato, perceber que a orientação dada em seu manual (Exame e
Consagração ao Ministério Pastoral), citado acima não foi cumprida, em que a
Ordem dos Pastores Batistas não pode negar ou embaraçar a realização de um
22
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concílio. Atitude essa que não aconteceria em um concílio para um vocacionado
(homem), ou seja, as relações de gênero dentro do contexto batista estão muito
imbricadas com as relações de poder, já que atuar no ministério pastoral é assumir a
liderança de uma igreja local, o que dá margem ao poder simbólico que essa
atividade assume e possui dentro do contexto das religiões. Após o concílio, então é
realizado o culto de consagração.

2.3.1.3 Consagração

A consagração é o ato que ocorre após sete dias da realização do concílio. A
consagração acontece durante um culto público, realizado na sede da igreja que
consagrou o(a) vocacionado(a) ou na sede da igreja, onde servirá o(a) candidato(a)
aprovado(a). O ato solene é consumado quando os membros do concílio de pastores,
convocados pela igreja, impõem as mãos sobre o(a) vocacionado(a), ação esta
acompanhada da oração de consagração. (Sócrates Oliveira de SOUZA, 2011, p. 19).
Esse é o procedimento relatado e documentado, porém essa consagração pode
ser realizada mesmo sem o(a) vocacionado(a) passar por um concílio. Por conta da
autonomia da igreja, fica a critério da igreja local, convocar ou não um concílio. Esse
procedimento da consagração tem sido realizado com a maioria das mulheres
vocacionadas ao ministério pastoral. Essas mulheres para não se indisporem e não
exporem a igreja local, deixam de realizar o concílio (ato público) e recebem a
consagração da igreja (ato privado) e registram a consagração em Ata.
O fato de não passar por um concílio examinatório não tira a possibilidade da
mulher exercer o ministério pastoral. A consagração é mais uma maneira de
legitimar seu ministério, porém quando a mulher deixar de passar pelo concílio, ela
abdica de ser incluída na seguinte premissa batista:

Quando um pastor é examinado e consagrado, sempre e
necessariamente o é através de uma igreja. Todavia, ele não é
consagrado para ser pastor exclusivamente daquela igreja. Daí a
necessidade de serem adotados alguns procedimentos para que ele
seja reconhecido como pastor batista por toda a denominação.
(Sócrates Oliveira de SOUZA, 2011, p. 11).
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As mulheres batistas consagradas ao ministério pastoral estão se tornando
pastoras locais, já que seu ministério só possui o reconhecimento da igreja local,
pois, para não expor suas igrejas, as vocacionadas, decidem ou optam por não
convocar concílio, já que ao fazê-lo muitas são as dificuldades e os ataques sofridos
e vivenciados por essas mulheres. A dificuldade é tão grande que, no Estado de São
Paulo só foram realizados quatro concílios com candidatas mulheres, no período
entre 1999 e 2015, ou seja, em 16 anos, apenas quatro concílios, num Estado que
conta com a atuação de 26 pastoras.
É necessário compreender também que as organizações que auxiliam as
igrejas batistas se institucionalizaram e com isso novos cargos são disputados entre
os pastores, trazendo visibilidade para sua persona e seu ministério. Pensando de
maneira política, o posicionamento sobre determinados temas polêmicos pode
resultar na obtenção dos cargos de liderança nessas organizações, e de maneira
indireta o pensamento vindo da liderança influencia todos que estão sob sua
autoridade. É possível compreender essa afirmação com o relato da pastora
Esperança23:

“Em grande parte do Brasil uma liderança, das secções e das
subsecções, elas são contra as pastoras por que os pastores que
eram favoráveis à ordenação, como a liderança da ordem nacional
por um bom tempo, ela foi contra, consequentemente os líderes
que acendiam às posições de liderança eram pastores que se
alinhavam com o pensamento da ordem nacional, isso não é
unânime, lógico que tem secções e subsecções da ordem cujos
pastores são favoráveis, mas são poucos e a ordem começou a ter
pastores na liderança que se declaravam favoráveis. Uma coisa é
nos bastidores um pastor vir e me dizer que é favorável e a outra
coisa é ele assumir essa posição publicamente. A ordem começou a
ter pastor declaradamente favorável eu acho que foi com o pastor
Eber Silva que é um pastor de Campos que ele é novamente
presidente da ordem, ele foi presidente da ordem em 2011 e 2012,
depois o pastor Estevão Fernandes de Joao Pessoa, 2013 e 2014 e
agora em 2015 o pastor Eber Silva voltou a ser presidente, foram
eles que facilitaram o processo das pastoras nos últimos 4 anos,
tanto que a gente chegou, onde chegou, é um processo bastante
difícil[...] Tem um alto executivo da convenção batista brasileira,
hoje, que ele me disse pessoalmente, que apesar de ele ser
favorável às pastoras, ele dava graças a Deus que quando ele era
pastor de uma igreja local, ele não ordenou uma mulher, por que se
23
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ele tivesse ordenado, ele não teria chegado no cargo que ele
chegou”. (ESPERANÇA, 21 jul., 2015)

Esse relato nos ajuda a perceber a influência que a OPBB-SP exerce na vida
pessoal e ministerial de diversas pessoas de maneira indireta (ou direta?), como o
poder que existe e circula nas relações entre pessoas e entre pessoas e instituição. É
possível que, ascender a esses cargos gere poder e evidência, fazendo com que as
ideias

da

liderança

sejam

tidas

como

verdades

a

serem

seguidas

denominacionalmente e sem questionamentos.
Ainda assim, até o momento, a quantidade de pastoras batistas no Brasil soma
um total de 205. (Zenilda Reggiani CINTRA, 2015).

Figura 1- Presença numérica de pastoras da Convenção Batista
Brasileira por Estados

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com o mapa, a maior concentração de pastoras está localizada no
Rio de Janeiro, com 64 pastoras batistas, esse é o estado que segundo o IBGE mais
sente as modificações religiosas, pode-se dizer que no Rio de Janeiro tudo o que se
planta dá, é o maior estado com crescimento de igrejas neopentecostais, é o estado
que mais possui pessoas que se declaram “sem religião”, grupo que vem crescendo
significativamente no Brasil e com relação à presença de pastoras batistas, o Rio de
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Janeiro segue na frente.
Levando em consideração as subdivisões topográficas, a região Norte conta
com a presença de nove pastoras, é a região que menos possui pastoras, sendo que
Roraima é um dos estados que não tem pastoras. A região Nordeste é agraciada com
53 pastoras, um quarto do total em todo o país, ainda assim o Rio Grande do Norte
não tem pastoras. A região Centro-Oeste tem 22 pastoras. Já a região Sudeste tem a
maior soma, quase a metade de todo o contingente pastoral feminino, conta com a
atuação de 99 pastoras, chegando a 26 só no Estado de São Paulo. E toda a região
Sul conta com a presença de 23 pastoras, considerando que o estado do Rio Grande
do Sul outro estado sem a presença de pastoras.
Por Estado os números ficam assim: Nenhuma pastora: Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul e Roraima. Uma (1) pastora: Acre, Alagoas, Goiás, Piauí,
Rondônia e Tocantins. Duas (2) a três (3) pastoras: Amapá, Amazonas, Distrito
Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Sergipe. Cinco (5) a oito (8) pastoras:
Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Onze (11) a dezessete (17): Bahia,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina. Vinte e seis (26) a
sessenta e quatro (64): Rio de Janeiro e São Paulo.
Esses números mostram que o ministério pastoral feminino no contexto
batista (r)existe, apesar da não divulgação desse grande contingente de mulheres nos
próprios canais de comunicação da denominação. É de se suspeitar que a omissão é
uma tentativa de esconder a (r)existência dessas mulheres e uma indisposição em se
reorganizar (em termos de mudanças documental, financeira e hierárquica) para
acolher esse novo grupo na denominação.

2.4 As Pastoras Batistas do Estado de São Paulo

As Pastoras Batistas do Estado de São Paulo estão divididas da seguinte
maneira, conforme apresenta a figura 2 na sequência:
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Figura 2 - Pastoras batistas da Convenção Batista Brasileira no Estado de São
Paulo

Fonte: Elaborado pela autora

A maior concentração de Pastoras está na região do ABC paulista, todas em
Santo André, com um total de sete pastoras, são elas: Erica Prudente é membro da
Igreja Batista em Jardim Utinga, o pastor titular da comunidade é Jonas Machado,
doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Maria
Elena Oliveira Primo é co-pastora do seu marido João P. de Souza e lideram juntos a
Igreja Batista Vida Nova. Nanci Fiusa de Toledo Broglio tem 51 anos, é membro da
Igreja Batista do Centenário em Jardim do Estádio, essa comunidade não possui site.
Roberta Bember Grisante é casada com o pastor Wladimir Ferraz Grisante (nas redes
sociais ele se identifica como pastor, ela não), fazem parte da Igreja Batista do
Centenário em Jardim do Estádio. Rute Queiroz casada com o pastor Edison Queiroz
titular da Primeira Igreja Batista em Santo André. Sarah Conovalov Cabral é pastora
de educação religiosa na Igreja Batista Central em Santo André, casada com o pastor
titular Ary da Costa Cabral, ambos fundaram a igreja em 26 de maio de 1990.
Silvana A. Albuquerque missionária alocada na Indonésia e Timor Leste na Primeira
Igreja Batista de Santo André.
A segunda maior concentração de pastoras é a capital, São Paulo tem cinco
pastoras: Mabel Garcia tem 51 anos é pastora auxiliar da Igreja Batista Parada XV de
Novembro, seu ministério pastoral iniciou em 2003. Mirian Sunhog membro da
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Igreja Batista Metropolitana, no site e nas redes sociais não consta informações de
sua atuação no ministério. Rachel de Oliveira Ayres 42 anos, pastora titular da Igreja
Batista Jd. Silvia Maria, não possui site, pode-se acompanhar o ministério por meio
do facebook da igreja. Tânia Muniz Santana, Primeira Igreja Batista Parque Novo
Mundo, não há site. Eunice Evangelista C. Batista 55 anos, pastora auxiliar na Igreja
Batista Monte Horebe, não há informações no site de que ela seja pastora auxiliar.
Com cinco pastoras, Jales ocupa o terceiro lugar do Estado, com as seguintes
pastoras: Amélia de Matos da Primeira Igreja Batista em Jales é líder do ministério
de mulheres do ministério de crianças Maanaim, coordenadora da ação social através
do ponto de cultura e é esposa do pastor presidente Elias Fernandes de Matos. Ana
Paula Dorneles da Silva, Primeira Igreja Batista em Jales, junto do seu marido que
também é pastor e cuida dos jovens. Clarice Gertudes Gomes é líder de 12 células da
Primeira Igreja Batista em Jales. Luciene é líder de oito células da Primeira Igreja
Batista em Jales. Vilda Sobral aparece em uma foto acompanhada de seu marido, que
é responsável pelo cuidado de 11 células e, também é da Primeira Igreja Batista em
Jales.
São José dos Campos e Osasco alocam duas pastoras, começando por São
José dos Campos, encontramos as pastoras: Leila Apse Paes e Viviam Siqueira
Ribeiro, ambas participantes da PIB São José dos Campos, não há informações a
respeito das pastoras no site da igreja. De Osasco temos as pastoras: Claudia e Neusa
da Igreja Batista Maanaim.
Caieiras, Dracena, Ilha Solteira, Marília e Sorocaba são cidades que tem
apenas uma pastora. Em Caieiras a Pastora é Andreia Oliveira Marques dos Santos,
não há site nem informações nas redes sociais sobre sua atuação. De Dracena vem a
Pastora Elisabeth D. Martins da Igreja Batista Boas Novas, não há no site
informações sobre sua atuação. De Ilha Solteira, Luciana Aparecida da Silva, da
Primeira Igreja de Ilha Solteira, a igreja não possui site. Em Marília Rosângela
Moreira Lima da Silva, atua na Primeira Igreja Batista de Marília, porém no site não
especifica sua atuação como pastora, e sim seu esposo Domingos J. Da Silva e
Rosangela aparece como família do pastor Domingos. Em Sorocaba, a Pastora é
Elisangela Nantes, não tem exercido o ministério.
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2.5 Pastoras (R)Existentes
2.5.1 A Primeira Mulher Consagrada ao Ministério Pastoral Batista - Silvia
Nogueira
Nesse item, gostaria de destacar a alguns aspectos da história de três pastoras
batistas que se mostraram (R)Existentes dentro do ministério pastoral e por isso se
tornaram pioneiras na militância, na consagração e na atual direção de uma igreja
local. A primeira que será destacada e contada, com a ajuda do texto: “Ordenação de
mulheres entre os Batistas brasileiros, uma história em construção”, obtido em seu
próprio blog, intitulado “pastora-z”. Será a história da primeira pastora que passou
por concílio e consagração ao ministério pastoral batista, Silvia Nogueira, texto
escrito o publicado por ela mesma, destacando a força e coragem de uma
comunidade eclesiástica da periferia, a iniciativa do pastor Antônio Carlos de Mello
Magalhães e sua (r)existência em seguir o desejo de cumprir seu chamado pastoral.
O ano da grande revolução feminina no contexto do ministério pastoral
feminino batista foi 10 de julho de 1999, segundo Silvia da Silva NOGUEIRA
(2014), nesse dia acontecia um eletrizante e histórico culto na periferia de São
Paulo, comunidade eclesiástica responsável por sua ordenação (ou consagração) e
admissão como pastora titular da Primeira Igreja Batista em Campo Limpo, uma
igreja Batista filiada à Convenção Batista Brasileira e dirigida anteriormente pelo
pastor Antônio Calos de Mello Magalhães que não era filiado à Ordem de Pastores
Batistas do Brasil em São Paulo.
Para a pastora Silvia da Silva NOGUEIRA (2014), “1999 foi um ano divisor
de águas na denominação batista e na minha vida pessoal”. De acordo com o texto
publicado, Silvia participou do concílio público no dia 26 de junho de 1999, após
completar 30 anos de idade e não se achava uma “jovenzinha” para suportar as
adversidades que viriam. Relatou que, a força e resistência para a realização de seu
concílio se deu por meio da decisão da comunidade (igreja local) que transformou a
realidade batista, em primeiro lugar por evidenciar seu chamado e em segundo lugar
por militar em legitimar sua vocação, transformando um processo de sucessão
pastoral em revolução denominacional, como segue em seus relatos:
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“Foi na igreja Morro do Coco [quase Espírito Santo] que a
comunidade, pela primeira vez, disse que talvez eu tivesse uma
vocação pastoral. Ai que eu fiz uma investigação interna e disse:
Não é que é isso! É isso mesmo, a minha vocação é pastoral. A
igreja me disse isso na relação com ela[...] Eu mudei de seminário
e quando eu cheguei na faculdade teológica de São Paulo, no
primeiro dia de aula, quando me fizeram a bendita pergunta, ai eu
já sabia a resposta, eu já cheguei lá dizendo: minha vocação é
pastoral, ai todo mundo riu de novo, mas não por que eu não sabia
o que queria mas por querer uma coisa que não existia, ai todo
mundo já começou a ficar de olho.”
“Depois que saiu no ‘O Jornal Batista’ a convocação do concílio,
ele [pastor Antônio Carlos de Mello] foi chamado numa reunião da
Ordem, ele não disse o que aconteceu lá, mas a gente imagina que
ele foi pressionado de todos os jeitos. Quando ele voltou ele
chamou a comissão da igreja e a mim, pra dizer o que tinha
acontecido[...] Quando ele começou a dizer, e a gente conhecia ele
muito bem, a gente percebeu que ele dizer que talvez devesse
esperar, a Rita que era uma das integrantes da comissão, disse
assim: pastor, nós não vamos desistir[...] Quando ele olhou pra
aquele grupo de cinco pessoas tão bem resolvidos, ele disse assim:
então nós vamos fazer isso mesmo[...] O mérito é da igreja, não é
do Antônio, não é meu, a igreja que fez o negócio todo, que
aguentou o tranco do antes, do durante e do depois.”

Diante dos acontecimentos e da dimensão de intrigas e discussões que o
concílio causou na denominação, registrando principalmente a (r)existência de
mulheres que também são chamadas ao exercício do ministério pastoral, Silvia da
Silva NOGUEIRA (2014) esclarece que:

“Engana-se quem achou que sabíamos o que viveríamos, os
enfrentamentos, as perseguições, as perdas, os ganhos, a
compreensão histórica, entre tantas coisas vividas por mim e por
eles e elas, irmãos e irmãs dessa corajosa e batista igreja periférica
da capital. Fomos como Maria e Moisés, compreendendo
gradativamente e agindo corajosamente na superação dos
obstáculos do caminho. Sou imensamente grata a Deus por viver
seu kairós, imensamente grata a Campo Limpo, por ratificar minha
fé na comunidade e no seu poder. Imensamente grata a amigos e
companheiros/as que me sustentaram, motivaram, desafiaram,
criticaram, mas que sempre de alguma forma , entenderam que eu
poderia viver aquele momento. Gostaria de citar todos, mas cito
agora apenas o pr. Antônio Carlos de Mello Magalhães.”

A pastora destaca que sua história está em construção, sendo escrita, como
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um marco histórico para a denominação batistas para a (r)existência das pastoras e
mulheres batistas. Esse breve relato teve por objetivo, evidenciar e registrar a figura
da primeira mulher no contexto batista a passar por concílio examinatório no
processo de sucessão pastoral, se faz necessário seu registro para que seus atos não
se percam na tentativa de silenciamento da denominação quando se trata de
ministério pastoral feminino.

2.5.2 A Primeira Pastora Militante do Estado de São Paulo – Zenilda Reggiani
Cintra

Este segundo relato é sobre a principal mulher militante pela legitimação do
ministério pastoral feminino batista. A pastora Zenilda Cintra, que vem registrando
todos os grandes acontecimentos no que diz respeito a mulheres dentro da
denominação e principalmente com relação ao ministério pastoral feminino. O
desenvolvimento deste item está baseado no texto: “Uma Pastora Batista!”
disponibilizado em seu blog, chamado Blog da Pastora Zenilda, onde há diversos
textos e relatos que destacam a caminhada das pastoras batistas no Brasil. Mas,
primeiramente, gostaria de destacar que sua militância não favorece o
desenvolvimento de seu ministério, mas antes, traz desvantagens para o avanço de
sua vocação, como segue em seu relato:

“Nós somos identificadas como essa liderança, mais eu mesma, eu
tenho consciência disso e isso me traz muito mais desvantagens do
que vantagens[...] Eu tenho praticamente todas as portas fechadas
hoje, institucionalmente falando, todas[...] Eu sou uma pessoa, que
eles sabem, se eu vir eu vou falar, eu tenho blog eu tenho as coisas,
então eles escondem informações, escondem tudo[...] Eu acho que
eu cheguei onde cheguei, pode ser que eu esteja completamente
errada, mas é a minha percepção, por que eu não bati de frente com
pessoas, eu evitei[...] Eu dificilmente coloquei nomes[...] Porque
eu não queria levantar inimigos, mesmo assim eu levante, é
impossível não levantar[...] Ao longo dos anos eu consegui
conservar amizade com a maioria[...] O pessoal respeita a luta, eles
podem não concordar mas eles respeitam a trajetória, a seriedade
da trajetória, que você tem um preço alto pra pagar.”

Pastora desde 04 de abril de 2004, foi ordenada pela IBAC - Igreja Batista
Curuçá, em Santo André, São Paulo, e desde então caminha como pastora ao lado de
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seu marido, Pr. Fernando Cintra. Nasceu em lar evangélico e batista. Seu pai,
Oswaldo, era evangelista e dirigia a Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Santo
André, onde também participavam sua mãe e seus quatro irmãos. Zenilda Reggiani
CINTRA, destaca que viveu “todas as fases e sequências de organizações, coros e
conjuntos tão peculiares à igreja batista.”
Sua conversão aconteceu aos sete anos, em uma série de conferências
evangelísticas, foi batizada alguns meses depois. Se sentiu chamada pela primeira
vez ouvindo a história da missionária Noemi Campelo, na organização Mensageiras
do Rei. Aos 16 anos, Deus renovou seu chamado quando ouviu uma mensagem do
Pr. Mário Pereira da Silva, da Igreja Batista em Vila Gerte, São Caetano do Sul, São
Paulo.
Quando se sentiu chamada por Deus, achou que seria missionária, pois
sempre teve envolvimento missionário. Lembra que na década de 1970, quando
estava no seminário, ninguém falava sobre ministério pastoral feminino no contexto
batista. Zenilda Reggiani CINTRA (2008) relata que:

“Já naquele período, comecei a ler muitas coisas sobre mulheres,
tanto na literatura secular como evangélica. No final do curso, fui
designada pela minha turma para ser a oradora. Meu tema foi
“Deus, Mulher e Vocação”. Nesse discurso, falei como Deus
chamava segundo o seu propósito, sua multiforme sabedoria e por
causa das necessidades do Reino, sem acepção de pessoas. Tive as
mais diversas reações, mas a maioria delas com um silêncio.”

Entre os anos de 1981 e 1988, não entendia porque as missionárias
“plantavam a semente do evangelho, regavam e quando essas sementes cresciam
precisavam de um pastor para batizar, celebrar a ceia, fazer casamentos e etc.”
Dúvidas que não compartilhava, porém em rodas de amigos sempre favorecia o
ministério pastoral feminino. Mas, ao ser questionada se desejava ser pastora,
afirmava categoricamente que não.
Zenilda Reggiani CINTRA, lia, ouvia, debatia e escrevia a respeito de
mulheres no pastorado, porém não pensava ser um ministério para ela. Foi a partir
daí que Deus começou a falar com ela:
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“O Espírito começou a incomodar-me com a pergunta: se dali a
algum tempo o Senhor me chamasse à sua presença, o que eu
falaria dos meus últimos anos no que se referia ao ministério? Foi
então que fui amadurecendo a decisão de trabalhar integralmente
com a igreja. E assim fiz a partir de 1999.Para a igreja também foi
algo novo. Quando meu marido assumiu o pastorado, a igreja tinha
completado 40 anos e durante toda a sua trajetória tinha se
acostumado com esposas de pastores dedicadas, fiéis, mas que
somente acompanhavam seus maridos. Para muitas pessoas era
difícil conviver com alguém preparada, com área de ministério,
opiniões e decisões. Nesses anos, a convicção que Deus tinha me
chamado para ser pastora foi crescendo. Cheguei a ouvir alguns
dizerem que nunca me chamariam de pastora, jamais fariam
qualquer coisa que eu pedisse e que para elas só existia o meu
marido como pastor. Um dia, em casa, após ouvir mais uma vez
algo semelhante, orando ao Senhor em lágrimas, ele me falou no
texto em 2 Coríntios 3.4-6: “E é por intermédio de Cristo que
temos tal confiança em Deus; não que por nós mesmos sejamos
capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo
contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou
para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do
espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica”. A partir
desse momento, nunca mais tive qualquer indecisão a respeito do
meu chamado para ser pastora.” (2008)

Sua militância resultou em um blog que reúne mais de 205 nome de pastoras
que atuam em todo o país, se sente primeiramente pastora do Reino, e em segundo
lugar, de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Acredita que se Deus a
chamasse à eternidade e perguntasse o que ela fez nesses últimos anos, ela diria:
“enfim, amado Senhor, exerci a vocação para a qual o Senhor me chamou desde o
ventre de minha mãe: pastora do teu rebanho!” Além de cumprir sua vocação, a
militante é a principal figura de (r)existência das pastoras batistas, doando sua vida
para que a gênese do ministério pastoral batista seja construída, divulgada e legitime
o trabalho das demais pastoras batistas no Brasil.

2.5.3 Atual Pastora Titular do Estado de São Paulo – Rachel de Oliveira Ayres
Essa terceira história, ganhou destaque por se tratar da atual pastora titular de
uma comunidade batista no estado de São Paulo, a pastora Rachel de Oliveira Ayres,
é pastora titular da Primeira Igreja Batista do Jardim Silvia Maria, em Mauá, São
Paulo. A história em destaque é baseada em sua carta divulgada na internet cujo
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título é: “O Desabafo da Futura Pastora”, escrito pela própria pastora Rachel, em
2008, carta feita após o chamamento para a realização de seu concílio. Ao perceber
que seu pai, Abel Pereira de Oliveira, na época pastor e responsável em convocar o
concílio, estava sendo “perseguido”, a pastora decidiu escrever seu desabafo.
A vocacionada, na época, Rachel de Oliveira Ayres inicia sua carta com um
versículo bíblico: “Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois,
seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.” Tiago 1:19. Sua
intenção era demonstrar que as acusações feitas a seu respeito, de sua vocação
pastoral e de seu pai, estavam sendo realizadas sem um embasamento em sua vida
espiritual, mas apenas em boatos.
Ela inicia, relatando que tentou viver o versículo acima citado, que durante
dois meses estava se isentando em falar e irar-se com respeito à convocação de seu
concílio, que como os que aconteceram anteriormente ao dela, foram cercados por
acusações e perseguições vindos de instituições da denominação e de alguns
pastores.
Rachel se respalda dizendo que as palavras escritas são diferentes das
palavras ditas no sentido de quem as interpreta, pois para ela, para sua igreja e para o
Reino de Deus comunicar seu concílio para a consagração ao ministério pastoral era
uma grande dádiva, mas que estava incomodando a muitos.
No desabafo fala que sua vocação aconteceu no ano de 2003, fazendo com
que voltasse aos estudos na Faculdade Batista de Teologia do Grande ABC, onde não
escondeu seu chamado pastoral. Na faculdade encontrou pessoas que não entendiam,
outros não concordavam e outros que eram a favor do ministério pastoral feminino, e
relata que:

“Quando me pediam um argumento, eu apenas respondia: Deus me
vocacionou, Ele se encarregará de me justificar. Não vim para
levantar uma bandeira, mas vim para cumprir um chamado. Como
ungida do Senhor que sou, sei que não devo lutar com ungidos do
Senhor! A causa é a mesma!”

A pastora argumentou que, como ela, outras mulheres também foram
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vocacionadas e consagradas pastoras pela igreja local o que, para ela, para as demais
pastoras e para a igreja local, que é soberana e autônoma, foi legítimo. A pastora
justificou, que por questões pessoais, tinha o desejo de passar por um concílio e que
em nenhum momento pensou “que o fato de convidarmos os pastores (fique claro
que é um convite, só vem quem quiser) para fazerem parte deste momento tão
importante para nós, traria tamanho tumulto e desgaste na imagem de alguns.”
(Rachel de Oliveira AYRES, 2008)
Em sua carta, a vocacionada denuncia, por se sentir ofendida, a Ordem dos
Pastores Batistas Subsecção do ABC e também a Associação Batista do ABC, que
mandaram para seu pai, uma correspondência, que dizia tornar sem efeito o seu
concílio e solicitando que seus colegas pastores não participassem. Rachel de
Oliveira AYRES (2008), responde da seguinte maneira:

“Como? Porquê? O que estamos fazendo nós de errado? Não
precisaria pedir o concílio, pois a minha igreja poderia me ordenar,
e estou pedindo que os pastores me examinem! Isto não é uma
opção? Não pedimos para os pastores mudarem de ideia, pedimos
para aqueles que me conhecem e que no decorrer dos anos que
estive na faculdade me apoiaram, para finalizarem este processo
comigo. Estou pedindo para os pastores que são ou diziam ser
amigos do Pr. Abel, para participarem com ele deste momento que
é da PIB do Jardim Silvia Maria, e que como corpo de Cristo
queremos compartilhar! (Com os irmãos que quiserem). Os
queridos pastores não tem ideia de como têm sido cruéis com este
servo do Senhor! (Pr. Abel).”

Ela pede encarecidamente, que os pensamentos divergentes a respeito do
ministério pastoral feminino não seja um empecilho para o exercício de seu
ministério e nem mesmo a vida de seu pai seja exposta de maneira indevida por
pensamentos divergentes. A pastora encerra sua carta pedindo perdão e solicitando
que se alguma pessoa tivesse “algum tipo de dúvida quanto às verdadeiras intenções
deste concílio, ligue para mim, ou para o meu pai, ou para a minha igreja, mas não
nos julgue, sem falar conosco!”
Hoje, ela é no estado de São Paulo, a única pastora titular de uma
comunidade, após servir com seu pai, como pastora auxiliar, assumiu o trabalho de
maneira integral e tem progredido com muita responsabilidade sua vocação ao
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ministério pastoral na Primeira Igreja Batista do Jardim Silvia Maria, em Mauá, São
Paulo.

2.8 Conclusão

Esse capítulo teve por objetivo, apresentar e contribuir com

o

desenvolvimento do ministério pastoral feminino na igreja batista no Estado de São
Paulo. Explicitando a partir das entrevistas realizadas com sete pastoras ordenadas no
Estado de São Paulo, como se deu o processo de consagração ao ministério, a não
possibilidade de filiação na OPBB-SP e, por fim, o destaque da trajetória de três
pastoras que resistiram diante das dificuldades e fizeram de seu chamado e vida a
própria militância no ministério pastoral feminino batista.
Não se pode omitir que as mulheres dependeram, em se tratando de
cristianismo, da autorização de um homem para o reconhecimento de seu
chamado/vocação, pois Segundo Maria José ROSADO-NUNES (2005), durante um
longo período histórico, foram os homens que dominaram a produção do que é
“sagrado” nas diversas sociedades, período tão longo que já se pensa infelizmente,
como algo naturalizado e irrefutável. Para a autora em destaque, os discursos e as
práticas religiosas têm a marca dessa dominação. Nesse sentido, “normas, regras,
doutrinas são definidas por homens em praticamente todas as religiões conhecidas”
(Maria José ROSADO-NUNES, 2005, p. 363), por isso, herdamos desta tradição
uma visão negativa da figura feminina e o sufocamento da ascensão das mulheres ao
ministério pastoral.
Ser pastora hoje é mais do que um título, é uma conquista para as mulheres,
uma libertação de imposições que determinavam onde e quando as mulheres
poderiam atuar, uma quebra de paradigmas que traz empoderamento para as
vocacionadas que sempre desejaram servir a Deus por meio desse ministério e ecoar
a voz feminina nos púlpitos cristãos. Apesar das afirmações de dependência e de
agenciamentos masculinos, as mulheres estão sempre (R)Existindo as tensões e
processos que estabelecem o lugar das mulheres.
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3 AS ORGANIZAÇÕES BATISTAS A SERVIÇO DA IGREJA LOCAL:
ENTRE O OFICIAL E O “OFICIOSO”

3.1 Introdução

Este capítulo visa apresentar a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil no
Estado de São Paulo (OPBB-SP) a partir das entrevistas realizadas com três líderes
dessa instituição. Mesmo com informações obtidas no site da OPBB-SP, se fez
necessário conversar com os líderes para compreender de maneira mais específica
algumas questões como, por exemplo, o ministério pastoral feminino e suas
implicações para a organização. Não obstante, também será apresentado o que é e
para que serve a OPBB-SP, a partir da visão de seus líderes e se essas definições são
correspondentes aos documentos que representam a instituição como forma de
coesão e consonância entre a instituição e seus líderes.
A OPBB-SP nasceu em 18 de agosto de 1942 na Primeira Igreja Batista de
São Paulo, a eleição da diretoria da organização foi feita por indicação de nome e
aclamação, a reunião foi formada por 18 pastores que atuavam em São Paulo. A
missão da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil de São Paulo é “promover e
defender a dignidade do pastor batista e sua família, oferecendo-lhe apoio para
atender suas necessidades espirituais, emocionais, físicas, intelectuais e culturais”
(OPBB-SP, 2010), dentro dos limites do Estado de São Paulo, que dispõem de 42
subsecções.
Desde 1976, quando houve o primeiro posicionamento contrário à filiação de
mulheres na OPBB-SP, até os dias atuais, o ministério pastoral feminino trouxe
incômodo às lideranças da instituição, mas também se tornou agente de manobra
política ao favorecer os candidatos à presidência da OPBB-SP que se posicionavam
contrários ao ministério feminino, em decorrência disso, a não aceitação em filiar
mulheres se tornou atributo eleitoral na concorrência presidencial da OPBB-SP.
Dentro da premissa batista, a autonomia da igreja local é um dos fatores mais
caros para a denominação. Para todas as pessoas entrevistadas durante a pesquisa de
campo para a elaboração dessa dissertação, responder a questionamentos usando o
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termo “autonomia da igreja” se tornou jargão para legitimar os discursos favoráveis e
também os contrários sobre a ordenação pastoral feminina dentro da denominação e
filiação na OPBB-SP.
A importância de se associar à OPBB (independente do estado) está no fato
de que essa é a forma legal de obter o reconhecimento nacional e internacional do
ministério pastoral batista, porém esse poder de legitimar o ministério pastoral batista
está restrito apenas aos homens consagrados já que a OPBB-SP não aceita a filiação
de mulheres, com isso marginaliza e deslegitima o ministério das pastoras,
restringindo seu ministério e atuação à igreja local.
Diante desses e outras problemáticas que surgiram durante as respostas
dos(as) participantes na pesquisa de campo é que se compôs e desenvolveu esse
último capítulo, gerando tensões que poderão ou não serem apuradas para o
crescimento da denominação Batista.

3.2 A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo: Visão dos
Documentos Institucionais

A OPBB-SP nasceu em 18 de agosto de 1942 na Primeira Igreja Batista de
São Paulo, a eleição da diretoria da organização foi feita por indicação de nome e
aclamação, a reunião foi formada por 18 pastores que atuavam em São Paulo, os
eleitos foram: Presidente: Pr. Prof. Rubens Lopes, Vice Presidente: Pr. Dr. Rafael
Gióia Martins, Secretário-arquivista: Pr. Salvador Farina Filho, Tesoureiro: Pr.
Samuel Bagby. No dia 10 de Outubro do mesmo ano, foi realizado a sessão solene
para apresentar a diretoria da nova organização. (OPBB-SP, 2010).
Na história dos seis últimos presidentes da OPBB-SP destaca-se a biografia
de dois deles, Josué Nunes de Lima e Irland Pereira de Azevedo pela rejeição da
consagração de mulheres ao ministério pastoral. Em 1976, o segundo presidente da
OPBB-SP, Pr. Josué Nunes de Lima teve como ponto marcante em seu mandato
(1973 a 1982) presidencial: “A Decisão da Ordem sobre a questão de consagração
de mulheres como pastoras, posicionando-se contrariamente” (OPBB-SP, 2010), se
posicionando ao fato registrado em 17 de Julho do mesmo ano com a convocação
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para concílio e ordenação de Edelzita Sales Figueiredo, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo.
Segundo Zenilda Reggiani CINTRA (2015), a convocação foi realizada pelo
pastor João Batista Martins de Sá e não foi realizada por conta do posicionamento
contrário da liderança da OPBB-SP da época.
O segundo presidente que teve sua biografia marcada pelo posicionamento
contrário à consagração de mulheres foi o Pr. Irland Pereira de Azevedo (1996 a
1999), em seu último ano de mandato, o texto destaca que:

Como presidente, tendo posição pessoal distinta da sustentada pela
Ordem, sobre ministério pastoral feminino, conduziu-se de modo a
não obsta-la, quando esta teve de enfrentar caso de pretensão de
um pastor, não membro desta Ordem, de consagrar uma jovem ao
pastorado. (OPBB-SP, 2010).

O texto faz menção à consagração da primeira pastora batista do Estado São
Paulo, Silvia da Silva Nogueira e o pastor da Primeira Igreja Batista de Campo
Limpo, Antônio Carlos de Mello Magalhães.
Ainda na história da fundação da OPBB-SP, a única referência que se faz às
mulheres no documento é sobre a zeladora dona “Laura Raimundo dos Santos e
outras irmãs [mulheres sem nome24] que prepararam ótimos pratos para o jantar da
sessão solene que apresentou a diretoria” (OPBB-SP, 2010). Já são 73 anos desde o
início da OPBB-SP e a impressão que se tem é que a instituição ainda olha para as
mulheres como coadjuvantes (serviçais) ou apenas como esposas, isso quando as vê.
A missão da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil de São Paulo é
“promover e defender a dignidade do pastor batista e sua família, oferecendo-lhe
apoio para atender suas necessidades espirituais, emocionais, físicas, intelectuais e
culturais” (OPBB-SP, 2010), dentro dos limites do Estado de São Paulo, que
dispõem de 42 subsecções. A OPBB-SP possui um calendário de atividades

24

Este conceito é trabalhado por Maria das Dores Campos MACHADO (2005, p. 392), que refere-se
as mulheres que tiveram suas trajetórias demarcadas pela figura do marido, líder da Igreja. Essa
marca é resultado de um processo histórico no qual o grupo religioso naturaliza e padroniza essas
figuras femininas. Consequentemente, o grupo passa a reproduzir categorias sociais que discriminam
as mulheres e impedem sua autonomia.
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pensando principalmente na capacitação dos pastores. Caminhando na direção da
missão da OPBB-SP, quando se trata do ministério pastoral feminino o entrevistado
Girassol ao responder onde as mulheres poderiam atuar na igreja, evidencia a
marginalização das mulheres e a naturalização de comportamentos construídos
socialmente, ele diz que:

“Em todas as áreas da igreja, inclusive ministério pastoral, mas não
como titular, por questão de liderança e inclusive questões
psicológicas. Ela tem dificuldades emocionais, em outras áreas ela
teria todo o espaço possível, todo, pregação, ensino, administração,
aconselhamento. Agora, ela não deveria ter a liderança da igreja,
representar a igreja, fora isso ela tem todo o espaço”. (GIRASSOL,
17 jun., 2015)

Na denominação batista, um cargo muito exaltado e incentivado para que as
mulheres participem é o trabalho missionário, porém esse cargo ao ser exercido por
homens é uma premissa para torna-los pastores, diferentemente das mulheres, como
segue no relato da pastora Esperança que aborda uma problemática na denominação,
caso as missionárias reivindiquem o título de pastoras, assim como obtém os
missionários:

“Eu acho que uma grande luta das pastoras, lógico que a primeira
luta é cultural, a cultura não facilita esse processo das pastoras, por
que você tem mulheres em todos os cargos de liderança por ai nas
instituições e empresas, mas quando chega na igreja, a linha de
interpretação teológica de que a mulher não pode ser líder ela é
muito forte, não pode ser líder espiritual, ela pode ser líder em
tudo, menos na área espiritual. A outra luta é uma luta institucional
que agora ela meio que ultrapassa essa questão da ordem dos
pastores[...] Grande parte do contingente missionário é de
mulheres, só que eu não sei oficialmente de nenhuma pastora que
seja missionária, os missionários são pastores, os homens, uma vez
missionário é pastor, se ele não foi consagrado, ele acaba sendo
consagrado no campo, por que ele não sobrevive se ele não for
pastor. As mulheres, mesmo com todo esse movimento da
denominação eles não reconhecem as missionárias como
pastoras[...] Uma missionária com 18 batismo e foi um pastor lá
pra batizar. Eles não reconhecem, a própria união feminina ela não
reconhece, ela não fala é muito difícil ela mencionar a palavra
pastora.” (ESPERANÇA, 21 jul., 2015)

Para o pastor e líder da OPBB-SP Lírio, o problema das missionárias foi
resolvido da seguinte maneira:
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“Por que quem chama, quem vocaciona, quem prepara é Deus, a
gente não pode simplesmente pegar essa joia preciosa que Deus
preparou e simplesmente descartar por que eu sou contra
[ministério pastoral feminino], a obra não é minha, a obra é de
Deus. O que eu nunca gostei é da gente enviar as missionárias, elas
vão para os campos e lá fazem todo o trabalho e depois na hora de
batizar tinha que chamar um pastor, isso eu não gostava e defendi
isso, a junta de missões mudou essa situação onde as missionárias
foram agora autorizadas a efetuar os batismos daqueles que elas
prepararam. Hoje nenhuma missionária no campo precisa chamar
um pastor, se chama, chama por respeito, chama por apoio da
igreja lá no local, mas hoje ela tem autorização de batizar.”
(LÍRIO, 11 ago., 2015)

A justificativa para que as missionárias realizem o batismo pode ser uma
tentativa de autorizar atividades que são realizadas por homens e que justifiquem a
não necessidade de torná-las pastoras, atribuindo ainda mais atividades e mantendo a
mesma remuneração para as mulheres, como no mercado de trabalho. Há também a
fala das esposas de pastor que reafirmam a não necessidade da existência de pastoras,
já que essas realizam as mesmas atividades que as pastoras e não acreditam na
necessidade de “reconhecimento” das atividades exercidas, pensamento e discurso
difundido em encontros das organizações batistas, como segue no relato da pastora
Esperança:

“A ordem dos pastores nos últimos anos, ela fez questão de toda a
assembleia da ordem nacional, ela levar uma mulher pra falar[...]
Desde 2007 quando a ordem decidiu não filiar pastoras, eles
convidaram uma mulher, esposa de um pastor daqui de são Paulo,
que foi falar na ordem e na ordem falou contra a ordenação de
mulheres e depois eles votaram contra, se apoiando inclusive na
palavra dela, ela que é uma esposa de pastor, uma mulher,
formada, isso e aquilo é contra, então por que nós vamos votar
favorável? E ai nos anos subsequentes, todo ano na ordem tinha
uma esposa de pastor falando, reafirmando o posicionamento
tradicional, a minha maior alegria na vida é ser esposa de pastor,
eu me realizo em apoiar o pastor[...] Reafirmando o status quo, o
conservadorismo. (ESPERANÇA, 21 jul., 2015)

Voltando para a OPBB-SP, sua visão é:
Ser uma instituição relevante e confiável na defesa da dignidade e
das prerrogativas pastorais junto às igrejas e aos poderes
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constituídos do país, tendo todos os pastores batistas do estado de
São Paulo como associados. (OPBB-SP, 2010).

Essa afirmação é preocupante em não levar em consideração que, por
exemplo, a igreja é reflexo das mudanças que vêem ocorrendo na sociedade,
principalmente com relação à presença de mulheres no espaço público e na
apropriação da liderança no interior do espaço sagrado, atividade antes proibida para
elas. É questionável que a instituição organizada para contribuir com as igrejas locais
ignore as solicitações das mesmas, como no caso de filiar mulheres consagradas ao
ministério pastoral, mesmo que essas igrejas ainda sejam minoria. Uma vez que a
igreja local reconheça uma pessoa vocacionada a OPBB-SP não cumpre sua visão
em ser uma instituição confiável e relevante na defesa da dignidade e das
prerrogativas pastorais já que ela não acata a vontade da igreja local e decide que
apenas homens podem se filiar em sua organização.
A OPBB-SP conta com 3.000 pastores em seu cadastro, é a secção de maior
concentração de pastores do país. Atua como mediadora quando solicitada e,
participa de atividades ligadas à evangelização, missões, ensino teológico ministerial,
projeto de auxílio social aos pastores aposentados (já que a preocupação com a
contribuição ao INSS tem surgido há pouco tempo) e o desenvolvimento quantitativo
e qualitativo dos trabalhos batistas desenvolvidos no Brasil.
Outros campos de atuação da OPPB-SP estão nos cuidados com os pastores
que apresentam quadro clínico de depressão ou dificuldades conjugais, há também o
projeto da escola de aperfeiçoamento ministerial, que tem por objetivo contextualizar
os pastores com a modernidade (modernidade essa que não contempla o crescente
número de mulheres que abarrotam e originam diversas igrejas locais na
denominação) e preparar os candidatos ao exame ordenatório.
Acredito que, como instituição que está para servir a igreja e os pastores da
denominação, a OPBB-SP tem se colocado acima de algo que é estimado pelas
igrejas batistas, a sua autonomia, a marca distintiva das igrejas batistas que é um
princípio da representação congregacional. É preciso saber que esse pensamento já
estava bem desenvolvido desde o século XVII, para Israel Belo de AZEVEDO
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(1996, p. 127) 25 a autonomia da igreja local estava firmada e não se encontrava
ameaçada no associacionismo emergente.
Segundo Israel Belo de AZEVEDO (1996, p. 127ss) a igreja é
autossuficiente, ou seja, tem liberdade para resolver qualquer assunto sem depender
de outro grupo eclesiástico e que as associações (Convenção Batista Brasileira,
Ordem dos Pastores Batistas) foram formadas já conhecedoras desse posicionamento
eclesiástico. É notório que mesmo as instituições sabendo de seu lugar secundário na
denominação elas se aproveitaram do contexto cultural brasileiro, androcêntrico e
machista, para não legalizar e invisibilizar o trabalho das mulheres batistas, como
relata a entrevistada Esperança:

“No meio batista, na década de 30, as primeiras missionárias foram
mandadas pro interior do Brasil como missionárias solteiras, elas
plantaram igrejas, principalmente ao longo do rio Tocantins e do
Araguaia do São Francisco, por que naquela época o meio de
transporte era por rios, as maiores cidades estavam ao longo dos
rios e, elas foram enviadas pra essas cidades e plantaram igrejas e
grande parte das igrejas batistas que a gente tem em Tocantins, em
Goiás, na Bahia e tudo quem começou foram as missionárias, elas
não eram chamadas de pastoras por que o ambiente cultural não
tinha essa possibilidade, mas elas eram. E no meio batista já
começou em 1976, eles dizem agora, mas em 1976 já tem a
tentativa da ordenação da primeira pastora, que foi sufocada por
todos os meios que tinham, e ai ressurgiu agora com força a partir
da ordenação da Silvia em São Paulo, em 1999. É recente, mas não
é tão recente assim, sempre houve até o quarto século mulheres
dirigindo as comunidades cristãs, depois elas foram segregadas nos
conventos.” (ESPERANÇA, 21 jul., 2015)

Outro argumento levantado e defendido por Israel Belo de AZEVEDO (1996)
é que as associações26 não poderiam se impor às igrejas, o que não ocorre no caso da
Israel Belo de AZEVEDO esclarece que: “O governo da igreja é congregacional, não paroquial,
diocesano ou nacional. Cada igreja congregada descarta o poder de papas, reis, bispo, parlamentos,
igrejas ou presbítero e considera o direito e o poder de governar-se a si mesma de acordo com as leis
de Cristo[...] Em 1749, a Associação da Philadelphia publicou um ‘Essayonthe Authority of
Associations, no qual afirmava que ‘uma associação não é uma judicatura superior, com qualquer
poder superior sobre as igrejas filiadas, mas que cada igreja particular tem poder e autoridade
completos de Jesus Cristo para administrar as ordenanças evangélicas’, independentemente ‘de
qualquer outra igreja ou associação’. A participação numa associação deveria ser voluntária e por
‘livre consentimento’.”
26
Gostaria de destacar que a Ordem dos Pastores é uma associação auxiliar, como mostra o texto.
“Organizações executivas nas áreas do trabalho feminino, masculino e jovem são, respectivamente: a
25

104
filiação feminina, já que quando uma mulher se torna pastora no Estado de São Paulo
ela é impedida de se associar à OPBB-SP, essa que por sua vez poderia lhe assegurar
a continuidade do ministério quando as circunstâncias não lhe fossem favoráveis.
O organograma hierárquico da OPBB-SP está organizado da seguinte
maneira:
Figura 3– Organograma da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São
Paulo27

Fonte: Elaborado pela autora

A OPBB-SP é considerada modelo para as demais Ordens do País, não só em
seu modelo estrutural, hierárquico e/ou da forma como trabalha, mas geralmente as
decisões da Ordem de São Paulo refletem e influenciam as demais Ordens de
Pastores no Brasil.
No que se refere à filiação de mulheres na instituição, a OPBB-SP, apesar de
ser modelo, é guiada pelos documentos da OPBB. A OPBB não se submete à CBB
(Convenção Batista Brasileira) que em reunião com os representantes/leigos(as) das
igrejas locais decidiram votar favoravelmente ao ministério pastoral feminino 28 ,
União Feminina Missionária, a União de Homens e a Junta de Mocidade. Como organizações
auxiliares: a Ordem dos Pastores, a Associação dos Músicos, a Associação Nacional de Educandários,
a Associação de Instituições de Ensino Teológico, a Associação dos Diáconos e a Associação dos
Educadores Cristãos”. (PORTAL BATISTA, 2010).
27
28

Imagem de minha autoria.

Zenilda Reggiani CINTRA (2015) destaca que em Janeiro de 1999 a Convenção Batista Brasileira 28
(CBB), na 80ª Assembleia da CBB, na cidade de Serra Negra, em São Paulo, votou um parecer
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decisão essa que deveria ser acatada pelas demais instituições já que foi determinada
pela soberania da igreja, ou seja, seus participantes chamados na denominação de
mensageiros, maior representação que essa não há, pois os batistas estimam a
liberdade de consciência e a responsabilidade individual.
Mesmo a OPBB não emitindo um posicionamento totalmente favorável ao
ministério pastoral feminino, ela também não se atentou para os documentos
produzidos que guiam, por exemplo, a conduta ética de seus filiados divulgando
opiniões bastante controversas com relação ao “papel” das mulheres esposas de
pastor e até mesmo o “papel” dos pastores, controversas por conta da emancipação
que a mulher na sociedade atual vem adquirindo e que também contrapõem o papel
do homem. Para análise, foi escolhido o artigo 11 do Código de Ética da OPBB
(2004, p. 4) que declara os deveres dos pastores para com a família, portanto, eles
devem:

I – tratar com justiça todos os membros de sua família, dando-lhes
o tempo, o amor e a consideração que precisam;
II – ter como companheira uma mulher em condições de ajudá-lo
no ministério (I Timóteo 3.2,11), uma vez que, como Pastor, ele
aspira à excelente obra do episcopado;
III – compreender o papel singular de seu cônjuge, reconhecendo
sua responsabilidade e companheirismo no casamento e o cuidado
dos filhos;
IV – tratar o cônjuge e filhos como estabelece a Palavra de Deus,
constituindo-se exemplo para o rebanho (Efésios 5.24-33; 6.4; I
Timóteo 3.4,5);
V – proceder corretamente em relação à sua família, esforçando-se
para dar-lhe o sustento adequado, o vestuário, a educação, a
assistência médica, bem como o tempo que merece (I Pedro 3.7; I
Timóteo 3.4,5; Tito 1.6; Lucas 11.11,13);
VI – evitar comentar, em presença dos filhos, os problemas,
aflições ou frustrações da obra pastoral (I Coríntios 4.1-4),
demonstrando, contudo, para eles os desafios contínuos que estão
presentes no ministério;
VII – reconhecer a ação de seu cônjuge, junto à família, como algo
essencial, não o envolvendo em tarefas eclesiásticas que venham
comprometer seu desempenho familiar ou contrárias aos seus dons
e talentos. (I PEDRO 3.7).

A primeira análise que se pode fazer deste documento que guia o
relacionamento do pastor com sua família, é com relação ao modo de escrever, é
reconhecendo que a consagração ao pastorado, seja de homens ou mulheres, é uma prerrogativa da
igreja local, garantida pela autonomia prescrita da Declaração Doutrinária da Convenção Batista
Brasileira.
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nítido que o modo de pensar para a elaboração deste documento é patriarcal, ou seja,
o homem domina a mulher e filhos/as e estabelece o lugar e o “papel” da mulher
como esposa de pastor e auxiliadora assumindo a responsabilidade de ser mãe e
educadora dos filhos(as) 29 . O “papel” do homem também fica bem definido, ao
pastor cabe o sustento financeiro para que sua família se vista, tenha educação e
assistência médica, além de reservar tempo para dar atenção, amor e consideração à
sua família, como exemplo de cuidado que reflete na igreja local.
Um segundo ponto, é referente a posição de auxiliadora que a mulher é
colocada em relação a ambição do homem como se a mulher existisse para que suas
ações ajudassem no melhor desenvolvimento do ministério do marido. E em
contrapartida, para o homem é ideal encontrar uma mulher que já se coloque como
auxiliadora de seu ministério, que não possua ambição e viva uma abdicação de suas
vontades. Esses padrões são estabelecidos e difundidos nas igrejas batistas como
padrões ideais, em pesquisa de campo em que apresenta o código de ética referido
acima para três esposas de pastores batistas, Fernanda ROCHA (2008, p. 101 e 102)
traz as seguintes conclusões:

Podemos perceber nestes depoimentos três tipos diferenciados de
respostas. A primeira esposa mostra-se totalmente contrária aquilo
que lhe é exigido em nível denominacional. A consciência que
possui de que a condição da mulher na sociedade mais ampla
extrapola os limites que a denominação tem colocado às esposas
de pastores, causa-lhe espanto. A segunda, não desaprovando o
conteúdo dos incisos, coloca condições para que a função de
ajudadora seja desempenhada pela mulher; ela não entra em total
conformidade com aquilo que é exigido da esposa do pastor, mas
reelabora o discurso relativizando desta forma sua submissão. Já a
terceira retrata o tipo de mulher ideal para o pastor batista. A
disposição em ‘andar junto’, de ‘amar o ministério’, de ‘ter
29

Relação homem e mulher estabelecida como diferenças ao longo do tempo, como as sociedades
estabeleceram os “papéis sociais” de cada um. Falar de Pierre BOURDIEU é falar no poder simbólico,
que neste caso é fortemente exercido pelo homem em relação à mulher. Poder esse que atua de forma
invisível, mas de maneira penetrante e capaz de fazer com que as pessoas não se sintam parte de
nenhum tipo de dominação, mas acreditem que é tudo normal. Sobre a dominação, Pierre
BOURDIEU (2002, p. 82) nos ensina que: A dominação masculina encontra um de seus melhores
suportes no desconhecimento, que favorece a aplicação, ao dominante, de categorias de pensamento
engendradas na própria relação de dominação. Não obstante, o autor explica como a dominação se
perpetua: se a unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação masculina se manifesta de
maneira mais indiscutível (e não só através do recurso à violência física), o princípio de perpetuação
das relações de força materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca essencialmente fora desta
unidade, em instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado e em suas ações propriamente políticas,
declaradas ou escondidas, oficiais ou oficiosas (Pierre BOURDIEU, 2002, p. 140).
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condição de aceitar o ministério’ e, principalmente a anulação de
seus próprios desejos, assim como a sujeição de uma possível
avaliação institucional, são características do tipo ideal de esposa
de pastor.

Outra questão: no item III o documento já designa qual é o papel da mulher
no casamento, e esse papel é singular, não há escolhas, responsabilidade e
companheirismo no casamento e o cuidado dos filhos, o lugar escolhido para a
atuação das mulheres é no âmbito privado, seja na casa ou na igreja local. No último
item há uma imposição para as mulheres de pastor, mais uma vez a reafirmação de
seu papel junto a família, ou seja, cuidado da casa, educação e cuidado com os
filhos/as e para selar é recomendado aos pastores não envolver sua esposa em tarefas
eclesiásticas que possam atrapalhar suas obrigações domésticas ou que sejam
contrárias aos seus dons e talentos. É determinante que os pastores identifiquem os
dons e talentos de sua esposa e não lhe atribua funções que não estejam de acordo
com seus atributos, resultando na rejeição da capacidade emancipatória e autônoma
das mulheres de decidirem o que de fato desejam fazer, seja em casa, na igreja ou em
qualquer outro lugar.
É perceptível a estigmatização do papel das mulheres como esposas de
pastor, a elas é atribuído para a atuação o espaço privado, mesmo que a igreja se
encontre em local público o desempenho das mulheres fica restrito a alguns cargos
eclesiais, como a música, o ensino religioso e a liderança de alguns grupos, limitando
seu trabalho, na grande maioria dos casos voluntário, ao interior das quatro paredes
da igreja.
Portanto, a OPBB e consequentemente a OPBB-SP são instituições que
existem para servir os pastores das igrejas batistas e de maneira legal reuni-los e
representá-los nas mais diversas instâncias, mas também são instituições que existem
para desempenhar ações condizentes com as escolhas das igrejas locais, porém não é
esse o papel desempenhado pela OPBB-SP, diante das contradições entre o discurso
instituído e documentado e as falas dos pastores e líderes e das pastoras
entrevistadas.
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3.3 A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo (OPBB-SP): Visão
dos Líderes Entrevistados

A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil no Estado de São Paulo é uma
agremiação de pastores que tem por missão: “promover e defender a dignidade do
pastor batista e sua família, oferecendo-lhe apoio para atender suas necessidades
espirituais, emocionais, físicas, intelectuais e culturais” (OPBB-SP, 2010), e sua
visão é: “ser uma instituição relevante e confiável na defesa da dignidade e das
prerrogativas pastorais junto às igrejas e aos poderes constituídos do país, tendo
todos os pastores batistas do estado de São Paulo como associados” (OPBB-SP,
2010). Como se viu no item anterior, documentalmente a OPBB-SP tem se
manifestado desta forma, porém a importância de se entender o documento em
diálogo com o pensamento dos líderes se faz necessário para que haja uma análise
além dos documentos institucionais.
É preciso compreender o que os líderes dessa mesma instituição acreditam e
disseminam como verdade sobre ela. Para isso, analisaremos as falas dos líderes da
OPBB-SP sobre o que é e para que serve a OPBB-SP. Para responder a esses e
outros questionamentos foi realizada entrevista semiestruturada com três líderes da
OPBB-SP para conhecer a visão que os mesmos possuem a respeito da instituição e
do ministério pastoral feminino.
Os participantes da pesquisa indicaram que a OPBB-SP tem relevância
distinta para cada um deles. O entrevistado Girassol (17 jun., 2015),respondendo o
que é e para que serve a OPBB-SP, nos diz que: “a OPPB-SP existe em primeira
instância para habilitar os pastores, em segundo lugar para legitimar o ministério
pastoral por meio do reconhecimento já que quando há associação à OPBB a
pessoa se torna pastor no mundo inteiro” e, de acordo com Girassol de certa forma a
pessoa filiada também é cobrada por isso, financeira e moralmente. Outros aspectos
que caracterizam a existência da OPBB-SP para o entrevistado são os seguintes:
confraternização, treinamento, reciclagem, mentoria, comunhão, relacionamento e
cooperação com seus associados tanto para ajudá-los quanto até para punir se for o
caso, dependendo da situação que ele vai viver, a igreja solicita e a ordem interfere,
mas sempre é a igreja que tem que solicitar.
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Girassol ainda relata que a OPBB-SP não participa, ela não se envolve com a
igreja, ela não determina nada na igreja, ela só coopera quando solicitada e conclui
que a OPBB-SP é comunhão e confraternização.
Porém, ao convocar concílio, a pastora Querida e Alegria não vivenciaram os
atributos da OPBB-SP descritos por Girassol, antes relatam que:

“Eu não queria aquela confusão, eu queria só a ultima provinha pra
fazer aquilo que Deus estava me chamando, ser uma pastora[...]
Quando eles mandaram a convocação pra ordem dos pastores, eles
imediatamente disseram não, e já mandaram cartas pras igrejas
proibindo os pastores de ir no concílio e ai a igreja foi tida como
rebelde e eles queriam convocar o comitê de ética pra meio que
punir a igreja, só que a ordem dos pastores está abaixo da igreja,
ela não está a cima da igreja, então tem coisas que eles não tem
autoridade pra fazer, não tem autonomia pra fazer, eles não podem
se envolver numa decisão da igreja[...] Mesmo com força humana
não conseguiram, e assim eu via Deus agir, eu não queria o mal,
mas eu sabia que eles não iam ter força, que Deus já estava naquele
negócio, então de alguma forma eu procurava me esquivar das
acusações, das humilhações, por que eles foram mundanos, você
pode comparar uma reunião do congresso e uma reunião da ordem
dos pastores, o nível é o mesmo, falta caráter, falta respeito. E ai eu
falei uma coisa com Deus, Deus eu nunca vou fazer parte da ordem
dos pastores, por que eu sei que um dia eles vão aceitar, por que
Deus já falou isso pra mim, num momento eles vão aceitar, mas eu
não quero, eu não quero ser igual”. (QUERIDA, 16 jun., 2015)
“A igreja de Campo Limpo foi desligada da Convenção de São
Paulo, mas não da Convenção Batista Brasileira. Ela tirou, mas
nunca disse exatamente o porquê, e foi logo após a consagração,
logo, a dedução lógica é que tenha sido por conta disso. Ai a
Convenção de São Paulo que desligou a gente, solicitou à CBB
que desligasse a gente do rol das igrejas da CBB e foi ai que eu
entrei na ativa como uma leoa voraz e comecei num embate então
com o pastor Fausto que na época era o presidente da CBB[...] Eu
disse pra ele: minha igreja não fez nada de errado e se a Convenção
de São Paulo está acusando a gente de alguma coisa, acho que seria
interessante vir alguém aqui de vocês, um representante e ouvir a
igreja”. (ALEGRIA, 01 ago., 2015)

É perceptível a tensão gerada entre as falas das pessoas entrevistadas quando
o assunto é a interferência da OPBB-SP na autonomia da igreja local, é evidente que
preservar a soberania da igreja fica apenas nos documentos institucionais, pois na
prática os acontecimentos evidenciam outra postura da instituição.
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Analisando a fala de Girassol, referente à importância de se associar à OPBB
(independente do estado), é significativo ressaltar que a filiação é a forma legal de
obter o reconhecimento nacional e internacional do ministério pastoral batista, porém
esse poder de legitimar o ministério pastoral batista está restrito apenas aos homens
consagrados já que a OPBB-SP não aceita a filiação de mulheres, com isso
marginaliza e deslegitima o ministério das pastoras, restringindo seu ministério e
atuação à igreja local. Esse não reconhecimento sugere que utilizar a autonomia da
igreja para justificar a consagração de mulheres também se torna uma ferramenta de
manipulação utilizada pela OPBB-SP, Girassol (17 jun., 2015) ao declarar que: “A
OPBB-SP não participa, ela não se envolve com a igreja, ela não determina nada na
igreja, ela só coopera quando solicitada”, nos indica que para o ministério pastoral
feminino as igrejas assumem toda a responsabilidade em cuidar, comungar,
confraternizar, treinar, mentorear, cooperar, ajudar e até punir as pastoras, isentando
a OPBB-SP de realizar as atividades para a qual ela é responsável independente do
gênero.
O trabalho realizado pelas pastoras é o mesmo que dos pastores e a vocação é
um item inquestionável e reconhecido primeiramente pela comunidade de fé para o
desenvolvimento desse ministério, após o reconhecimento da vocação pastoral a
igreja local poderia contar com a atuação da OPBB-SP para habilitar e legitimar o
ministério das pastoras batistas, porém a atitude é não autorizar a filiação de
mulheres em seu grêmio.
Quando o entrevistado Girassol fala sobre a cobrança financeira e moral
exercida pela instituição é possível visualizar o ingresso das pastoras na OPBB-SP,
pois esses itens são passíveis de realização independente do sexo do(a)
vocacionado(a), o valor de arrecadação aumentaria, além da rica e única
oportunidade de trocar conhecimentos a partir da visão das pastoras e dos pastores
para crescimento mútuo e da denominação. Os relatos das pastoras Esperança e
Querida retratam como lidam com essas “cobranças”, principalmente a financeira,
como segue:

“As coisas são incoerentes mesmo, uma pastora não é reconhecida
pela ordem institucionalmente, mas as demais instituições, todas
vão até a igreja onde ela está, querendo colaboração, instituições
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missionárias, educação cristã, a associação, a convenção. A nossa
orientação pras pastoras é, não oficial, nós não somos organizadas
oficialmente, é que elas cooperem denominacionalmente, pra que
elas estejam presentes... elas se insiram denominacionalmente, por
que é assim que as barreiras vão caindo, por que se elas não se
inserirem, se isolarem, não tem saída ne!” (ESPERANÇA, 21 jul.,
2015)
As organizações são um norte, a gente não é uma igreja isolada, eu
sinto bastante orgulho de ser da CBB, por que tem muitas coisas
boas na CBB, ela é muito organizada. Hoje, nós temos problema
com a OPBB-SP por que infelizmente eles não me aceitam, mas eu
penso também que é uma organização importante pra deixar bem
estruturada as igrejas, a gente respeita muito, a gente participa, a
gente coopera financeiramente com todas e presencialmente nos
eventos, nas programações, nos treinamentos”. (QUERIDA, 16
jun., 2015)

O segundo entrevistado que falou sobre o que é e para que serve a OPBB-SP
foi Cravo, ele também é líder na instituição e cumpre seu segundo mandato. Para
Cravo a instituição tem múltiplas finalidades, mas a principal delas é cuidar e
preservar o pastor batista, apoiar o pastor, ajudar no seu desenvolvimento,
representá-lo junto de outros órgãos e também serve para acompanhá-lo em suas
dificuldades e problemas ajudando-o a chegar numa solução.
Ao observar o organograma da instituição supracitado, podemos identificar a
ausência de mulheres em sua liderança, o que não facilita o desenvolvimento de
discussões a respeito do ministério pastoral feminino a partir das pastoras ou até
mesmo a partir da visão e atuação de lideranças femininas. É incompreensível a
totalidade do desenvolvimento das múltiplas finalidades da instituição, como cuidar
e preservar, sem a equidade de gênero na liderança da OPBB-SP. Subentende-se,
portanto, que o cuidado é negligenciado ao não filiar as pastoras, deixando essa
atividade a cargo da igreja local.
A preservação dessas mulheres foi justamente ignorada pela OPBB-SP
quando as igrejas locais se dispuseram a realizar concílios de vocacionadas e a
instituição se posicionou de maneira incoerente com seus princípios de cuidado e
preservação ao não apoiar as igrejas locais em suas decisões, antes dificultando de
maneira velada a realização de concílios gerando exposição das vocacionadas e das
igrejas que de maneira autônoma decidiram realizar a consagração das pastoras.
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Como ocorreu com o concílio da pastora Alegria, segue o relato:

“O concílio foi um acontecimento[...] Tinham 220 pastores no meu
concílio, eles foram, eles não ficaram[...] A maior parte do pastores
foi levada pela própria convenção do estado de São Paulo, pastor
Vieira Rocha e pela OPBB-SP, mas eles foram não pra atender a
convocação feita, mas pra impedir a instalação do concílio. Essa
“muvuca” toda que chegou na igreja, no horário combinado, foi
pra tentar impedir a realização do concílio[...] Quem é que estava
ali pra atender o convite da igreja, a maioria não, havia 27 pastores,
alguns não eram favoráveis[...] Nem sei como respondi as
perguntas que fizeram, foi uma tensão geral... fui aprovada de
forma unânime[...] Você pensou em desistir? Em nenhum
momento, fiquei com medo é claro, mas desistir não[...] Igreja de
gente pobre, periferia[...] A força da periferia é a força da
mudança.” (ALEGRIA, 01 ago., 2015)

Para o entrevistado Cravo, a OPBB-SP tem também por finalidade inserir o
pastor em um grêmio para que ele tenha respaldo como, por exemplo, os advogados
estão inseridos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os médicos no Conselho
Regional de Medicina (CRM), os arquitetos e os engenheiros no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA). A OPBB-SP representa em todas as esferas os
pastores batistas, claro que de maneira opcional, se quer ou não ser filiado é
facultativo. E concluiu que a ordem serve basicamente para representar os pastores
em todas as esferas.
O entrevistado compara a OPBB-SP com instituições de representação
profissional, contradizendo que o ministério pastoral é vocação e não profissão e até
compara com instituições que filiam pessoas independente do gênero, o que torna
sua fala incoerente com as atitudes da OPBB-SP, que não filia mulheres em seu
grêmio.
Dando continuidade à entrevista de compilação semiestruturada, questionei
sobre qual a diferença entre o pastor que opta em se filiar e o que não se filia à
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo?
De acordo com o entrevistado Cravo, o pastor que opta em entrar na ordem
passa a ter deveres e mais direitos. Ele dá exemplo de parcerias, quanto mais pastores
filiados maior a possibilidade de descontos no que se refere a conteúdos
informativos, como livros, revistas e em suas palavras “acesso a muitas coisas”.
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Já o pastor que não se filia à OPBB-SP não tem esses acessos, ele não usufrui
desses direitos, é uma das perdas, a outra é o acompanhamento junto às igrejas,
quando uma igreja batista vai fazer a sucessão pastoral, por exemplo, ela consulta a
OPBB-SP para obter as informações do pastor e repassar para a igreja, esse é um
diferencial, pois o pastor que não faz parte da OPBB-SP, não tem suas informações
no banco de dados.
Para Cravo (18 jun., 2015), outro benefício de ser filiado a OPBB-SP é a
assessoria de acompanhamento do pastor, em suas palavras: “se o pastor não faz
parte da OPBB-SP ele não existe”. O pastor que não se filia a OPBB-SP ele acaba
deixando de usufruir desses direitos, desses benefícios. Assim, acontece com as
pastoras batistas, elas não tem acesso a esses benefícios, e como apresenta a pastora
Juventude é uma questão de direito, quando questionada se o ministério pastoral
feminino iria continuar sem a aprovação de se filiar na OPBB-SP, sua resposta é
positiva:

“Já existe o ministério feminino batista, mas eu acho que logo logo
a OPBB-SP aprova, é uma questão de tempo. EU: você vai querer
se filiar? Pastora: Hoje! Quero, por aquela questão do público
[atuar em favor da sociedade, como por exemplo, a capelania
hospitalar]. Existe um coisa que é de fato e de direito e tá faltando
isso. É importante, existem muitos órgãos paralelos que certificam
que dão carteirinha, mas eu sou batista eu quero da minha
denominação, eu quero da minha crença, da minha fé.”
(JUVENTUDE, 03 set., 2015)

Diante das afirmações de Cravo e Juventude, penso que incluir as pastoras na
instituição poderia ser uma estratégia para aumentar a arrecadação da OPBB-SP.
Além do que, incluí-las no banco de dados da instituição facilitaria o processo de
sucessão pastoral das igrejas que são favoráveis ao ministério pastoral feminino,
mesmo que esse número ainda seja pequeno. A OPBB-SP ao não incluir as pastoras
em sua agremiação fere seu objetivo de representação junto a outros órgãos, como
por exemplo, a igreja. Quando a OPBB-SP se nega em filiar essas mulheres ela
concorda com a ideia de inexistência das pastoras batistas.
Outro questionamento que surgiu após a resposta do entrevistado foi a
seguinte: Um pastor que não se filia à OPBB-SP ele não deixa de ser pastor batista?
Sua resposta foi precisa:
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“Não, não deixa de ser pastor batista por que na denominação
batista a igreja local ela é autônoma, ela é filiada a CBB no sistema
de cooperação, mas não existe uma ordem hierárquica, a CBB
(Convenção Batista Brasileira) manda na CBE (Convenção Batista
Estadual) que manda nas igrejas, com os batistas é o contrário, a
igreja é a base, a CBB, todas as instituições são para servir a igreja
e a OPBB-SP é um órgão auxiliar da CBB, ela também não está
subordinada. A OPBB-SP não é subordinada à CBE ou à CBB,
elas se cooperam entre si. Por exemplo, vem uma sugestão da
CBB, a igreja local não é obrigada a acatar, a igreja local pode
decidir trazer um pastor que não seja filiado à OPBB-SP, ela tem
essa autonomia e essa autonomia é respeitada, tanto pela OPBB-SP
quanto pela CBB. A igreja batista local é autônoma em suas
decisões, ela pode decidir ordenar um pastor, consagrar um pastor
que depois ele decide que não vai fazer parte da OPBB-SP, mesmo
por que nós temos direitos e deveres”. (CRAVO, 18 jun., 2015)

Cravo continua explicando que, quando o pastor da denominação batista é
consagrado, é necessário passar por um concílio examinatório e depois pelo processo
de consagração a partir daí ele é um pastor denominacional, não só da igreja local,
por isso que ele passa por um concílio examinatório.
Como citado, na página oitenta desta dissertação, o concílio visa examinar os
seguintes aspectos da vida do(a) candidato(a): 1. Experiência de conversão e
chamada para o ministério pastoral. 2. Teologia. 3. Relacionamento pessoal. 4.
Teologia prática. 5. Declaração doutrinária da convenção batista brasileira, pacto das
igrejas batistas, princípios batistas, estrutura e funcionamento da convenção batista
brasileira e história dos batistas (Sócrates Oliveira de SOUZA, 2011, p. 17).
Dentre os aspetos destacados para a avaliação durante o concílio não é
possível identificar qualquer aspecto que esteja ligado ao gênero de uma pessoa
candidata. Também não há uma proibição da realização do concílio por candidatas
mulheres no livro “Exame e consagração ao ministério pastoral Documentos
batistas”.
Reafirmando o subitem “Consagração”, citado no capítulo dois desta
dissertação, a consagração é o ato que ocorre após sete dias da realização do concílio
e acontece durante um culto público, realizado na sede da igreja que consagrou o(a)
vocacionado(a) ou na sede da igreja onde servirá o(a) candidato(a) aprovado(a). O
ato solene é consumado quando os membros do concílio de pastores, convocados
pela igreja, impõem as mãos sobre o(a) vocacionado(a), ação esta acompanhada da
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oração de consagração. (Sócrates Oliveira de SOUZA, 2011, p. 19).
Esse é o procedimento relatado e documentado, porém, essa consagração
pode ser realizada mesmo sem o(a) vocacionado(a) passar por um concílio. Por conta
da autonomia da igreja, fica a critério da igreja local convocar ou não um concílio.
Como relata a pastora Ester 30, quando conta como aconteceu sua consagração ao
ministério pastoral:

“Não houve concílio, houve a consagração na minha própria igreja,
alguns pastores da associação vieram, pastores que concordam com
o ministério feminino[...] Foi feito uma assembleia pra saber se eu
poderia ser consagrada ou não e foi muito difícil pra mim, por que
assim, pessoas que eu discipulei, que eu cuidei iam dizer o que ia
ser da minha vida! E o chamado é meu! Eu fui julgada ali, coisa
que nunca aconteceu com homem[...] Eu fiquei abaladíssima[...] A
mulher tem que ser e aquilo ser carimbado no final, por que é tudo
relativo, o que é certo pra um é errado pro outro[...] Eu fui julgada
aquele dia, eu fui acusada de adultério, de prostituição, de interesse
financeiro, e-mails de ameaça, foi um período de terrorismo
mesmo.” (ESTER, 15 jun., 2015)

Ester nos mostra que a condição de mulher é uma prerrogativa para a
desconfiança moral de seu chamado ministerial, todas as acusações feitas contra ela
foram voltadas para sua moral sexual na tentativa de deslegitimar sua capacidade de
representar o sagrado.
Voltando para a entrevista com Cravo, continuo questionando o entrevistado:
Mas e se ele (o pastor) não passar por concílio? Cravo responde:

“Aí a gente não reconhece, ai é local. Existe requisitos ou prérequisitos para a formação de um concílio examinatório que muita
gente não sabe. A igreja batista ela não simplesmente chama uma
pessoa que foi vocacionado e consagra, não funciona assim. A
igreja local solicita a formação do concílio através de uma decisão
em assembleia extraordinária, isso vem para a subsecção, que são
as seções regionais da OPBB-SP, convoca-se o concílio, então nós
temos que ter no mínimo sete pastores que estejam presentes, que
sejam filiados a OPBB, isso é regra, se não tiver no mínimo sete
pastores não pode ser formado concílio, pela OPBB. Volto a dizer
a igreja é autônoma, é soberana em suas decisões, mas nessa
condição, se o pastor quer realmente ser um pastor da denominação
30

A identidade da entrevistada foi preservada com nome fictício.
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batista, fazer parte da OPBB tem que seguir todos esses prérequisitos. Sete pastores no mínimo, se reúnem para examinar o
candidato, na área de conversão, chamado, teologia e eclesiologia,
depois disso o concílio se reúne para aprova-lo ou não, em
aprovando o concílio decide recomendar à igreja que o candidato
foi aprovado, que ele seja consagrado, ai é marcado uma nova data
para que seja feito o culto de consagração. Se ele não seguir esse
tramite ele não será aceito na OPBB, ai sim ele será um pastor
local”. (CRAVO, 18 jun., 2015)

A resposta do entrevistado abre margem para a compreensão do que ocorre
com as vocacionadas ao ministério pastoral batista, a consagração de pastoras locais,
ou seja, o ministério que não é reconhecido pela denominação, mas apenas pela
igreja local que a consagrou. Partindo para uma tentativa legal de filiação de
mulheres na OPBB-SP, não se pode ignorar que a organização é composta por dois
terços de pastores contrários à agremiação de mulheres, questiono: Como é que as
vocacionadas conseguirão reunir um mínimo de sete pastores credenciados pela
OPBB-SP para a realização de concílio seguindo os passos regulamentares da
OPBB-SP para se tornar uma pastora batista? Essa regulamentação parece
desencorajar as vocacionadas a seguirem todos os passos da consagração pastoral ou
então, estimular a consagração local ou marginal das mulheres batistas ao não
obterem reconhecimento denominacional, de maneira velada propagando uma falsa
superioridade “natural” dos homens em detrimento das mulheres, permitindo assim a
concentração de poder para os homens pastores e a exclusão das mulheres pastoras
na denominação batista.
Porém, combatendo esse pensamento androcêntrico e patriarcal da instituição
representada pelo entrevistado Cravo, a pastora Alegria, faz uma reflexão que
contribui com a desconstrução hierárquica que estrutura a denominação e
principalmente a OPBB-SP, para ela:

“A OPBB é coerente em dizer que não aceita pastoras, por que a
formação de seus líderes é ultraconservadora e fundamentalista,
então isso é coerente com esse tipo de formação, só que ela faz de
conta que não percebe que ela atrapalha todo um processo de
tranquilidade no exercício das vocações pastorais femininas, por
que não é a totalidade dos pastores de São Paulo que pensam
assim, mas é a liderança dos pastores de São Paulo que pensam
assim[...] Por que hoje, eu estou âmbito de pensar na convivência,
por que eu sei que isso se torna conivente com o que ele foi
formado, coitado, ele foi formado assim, não consegue pensar
diferente disso, eu o perdoo, ele só não pode me atrapalhar e achar
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que tem o poder de interditar o exercício da minha vocação, isso
ele não tem, por que esses caras ainda vão sobreviver por algum
tempo. Como é que a gente enfrenta isso? Quanto mais vocações
pastorais forem assumidas pelas igrejas locais, cada vez mais vai
enfraquecer esse pensamento e vai continuar acontecendo, até o
momento em que o cenário vai ser tão diferente que eles não vão
mais atrapalhar como eles tentam atrapalhar, eles só vão pensar
diferente, que é um direito deles”. (ALEGRIA, 01 ago., 2015)

Exercer o ministério pastoral sem o reconhecimento da OPBB-SP, apenas
como pastora local desencadeia algumas dificuldades, como aponta a pastora
Juventude:
“A partir do momento que você não tem a carteirinha, dificulta sua
entrada em hospitais, dificulta seu trabalho de capelania, não
atrapalha o ministério pastoral, você com a carteirinha você tem
sua identificação. Você é um advogado sem OAB, você passou na
prova e não tem a identificação. Não atrapalha o ministério
pastoral, a mim não atrapalha, mas no geral atrapalha sim. A
questão pública, não a questão privada. Por exemplo, eu trabalhava
no presídio feminino do Carandiru, sendo pastora eu poderia entrar
em vários horários, como pastora você tem acesso à capelania
hospitalar”. (JUVENTUDE, 03 set., 2015)

Não há uma interferência direta no exercício do ministério pastoral
eclesiástico, porém quando o atendimento pastoral está fora das quatro paredes da
igreja local não há legitimidade do cargo de pastora para as mulheres sem filiação na
OPBB-SP. Dando continuidade à entrevista, pergunto a Cravo: Então só há
reconhecimento denominacional quando há filiação à OPBB? Ele responde:

“Geralmente, tem exceções. É muito complexo, vamos pela regra,
a regra é que a igreja na sucessão pastoral consulte a OPBB, mas
se a igreja conheceu um pastor que não é filiado e decidiu convidalo para ser pastor, ela decide em assembleia e acabou. A igreja é
autônoma, ela não está subordinada nem a OPBB-SP nem a CBB.
Fora a questão estatutária que também direciona a forma com a
igreja deve proceder. Mas nós não recomendamos por quê? Por
que quando nós temos controle, temos informações para passar
para a igreja”. (CRAVO, 18 jun., 2015)

No caso das pastoras batistas, elas só se encaixarão nas exceções citadas pelo
entrevistado, caso sejam bem relacionadas com pessoas de influência na
denominação ou nas brechas da instituição, fazendo valer seu carisma e não só o
princípio da vocação como prerrogativa para a continuidade e legitimidade de seu

118
ministério.
Centralizar o controle na instituição e dotá-la de poder, poder esse que se
estabelece como normativo e regra a ser seguida, é legitimar a dominação masculina,
patriarcalista e androcêntrica exercida pela OPBB-SP diante de seu posicionamento
contrário à filiação de mulheres e é também uma maneira de ratificar a invisibilidade
do ministério pastoral feminino no contexto batista, ou seja, quando não há no banco
de dados da OPBB-SP o credenciamento de mulheres pode-se pensar que elas não
existem, gerando injustiça, exclusão e a falsa ideia de superioridade natural do
homem sob a mulher. As palavras de Naira Carla Di Giuseppe Pinheiro dos
SANTOS (2005, p. 13), expressam categoricamente o processo em questão na
seguinte afirmação:

Ainda que a autoridade das estruturas denominacionais não possa
prevalecer sobre a da igreja local, a divisão do trabalho religioso,
nos moldes definidos por Bourdieu, se faz presente. Primeiramente
porque implica na existência de instituições, como as de ensino e
de comunicações/publicações além das próprias convenções,
juntas, etc., que envolvem relações de poder hierarquicamente
organizadas, e que pressupõem e estabelecem, portanto, um campo
de disputa simbólica por prestígio, por legitimação. E depois
porque tal campo não é definido apenas a partir dos lugares de
poder na própria estrutura hierárquica das próprias instituições,
mas também a partir da constituição de lugares autorizados de
enunciação. Esses lugares ainda quando não estão formalmente
constituídos em organização hierárquica, operam na prática como
“instâncias de consagração e difusão” de bens simbólicos pelos
agentes em busca de legitimação, em processo semelhante ao que
Dezalay descreve como estratégias internacionais de que elites
nacionais lançam mão para legitimar e ampliar seu prestígio e
poder local.

O terceiro entrevistado é Lírio que também cumpre seu segundo mandato na
instituição. Para ele, a OPBB-SP existe como uma secção da Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil, explica na entrevista que há 32 secções que representam 32
estados filiados à OPBB (Ordem dos Pastores Batistas do Brasil), sendo que as
secções estaduais possuem a responsabilidade de congregar todos os pastores batistas
do Estado no País. De acordo com o entrevistado, a função da OPBB-SP além de
agremiar os pastores batistas é regrar a conduta de vida e de ministério dos quem se
filiam, portanto, só participa da OPBB-SP quem aceita as suas regras, as suas
normas, o seu código de ética.
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Ao relatar que quem se filia à ordem é quem aceita suas regras, normas e
código de ética o entrevistado nos remete a pensar que todos os filiados pensam e
agem da mesma maneira, porém o resultado sobre a filiação de mulheres na OPBBSP resultou em um terço dos votantes como favoráveis, mostrando que nem sempre
os filiados seguem às regras e as normas indicadas pela instituição. Essas fissuras são
sinais de que não há uma homogeneidade de pensamento entre os pastores filiados à
OPBB-SP.
Segundo Lírio, além das seções estaduais a Ordem dos Pastores Batistas do
Brasil conta com as associações que são chamadas de subseções, no Estado de São
Paulo são quarenta e três subseções e cada uma delas tem o seu presidente, o seu
conselho de ética e a sua diretoria. Periodizando encontros mensais ou quinzenais
para orar, estudar a Bíblia e estudar e dialogar sobre temas de relevância para o
momento atual, por exemplo, o entrevistado nos relata que:

“A subseção que eu participo é a associação leste da capital, nós
temos um café quinzenal, quando os pastores se reúnem nós
discutimos todo tipo de assunto, tema livre, onde nós marcamos e
nos preparamos para conversar sobre esses assuntos, isso tem
criado uma unidade de pensamento entre nós. Ninguém é obrigado
a aceitar, mas todo mundo ao expor começa a criar um consenso
sobre os assuntos e dar uma unidade maior entre nós, cria um elo
de comunhão, de amizade, um elo de dependência, de
confiabilidade”. (LÍRIO, 11 ago., 2015)

Essa subdivisão da OPBB-SP, as subseções, ao promoverem esses encontros
quinzenais e mensais com os pastores filiados indicam aberturas para o desenrolar de
diálogos que favoreçam, por exemplo, o pensamento e a conscientização sobre o
trabalho desenvolvido pelas mais de 200 pastoras batistas em todo o Brasil e as mais
de 20 pastoras atuantes no Estado de São Paulo. Porém, durante o segundo semestre
de 2014 as subseções promoveram cafés para discutir a decisão sobre a filiação ou
não de mulheres na OPBB-SP, mesmo propagandeando o debate com pensadores
contrários e favoráveis ao ministério pastoral feminino, foi interessante e ao mesmo
tempo lamentável notar que nenhuma das 25 pastoras foram convidadas para compor
o diálogo nos cafés.
Ainda que esses diálogos sejam realizados e assistidos por um público
majoritariamente masculino, ainda que a decisão de filiação à OPBB-SP das pastoras
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batistas esteja nas mãos de homens que em sua maioria ainda não refletem sobre a
equidade na vocação pastoral, ainda que a autonomia das igrejas seja negligenciada,
ainda que o número de pastoras no Estado de São Paulo não signifique uma grande
arrecadação para a OPBB-SP como justificativa financeira para a filiação, será que
se pode pensar que há esperança numa possível conscientização por meio dos
diálogos promovidos pela própria OPBB-SP?

3.4 Igreja Local
Desde o século XVII quando a igreja batista chegou ao Brasil, sua marca
distintiva já estava presente nas reuniões institucionais e na construção de seu perfil
enquanto igreja. Se faz necessário compreender que a construção desse modelo
autônomo é herança das famílias missionárias vindas do Sul dos Estados Unidos.
Podemos considerar a imigração estadunidense como a fuga do povo do Sul por
conta da guerra civil que ocorria nos E.U.A. no final do século XIX, com data de
início em 12 de Abril 1861 e término em 9 de Abril de 1865. Não há um número
exato de migrantes, mas há uma estimativa entre 30 e 50 mil pessoas que
debandaram de suas cidades para fugir da violência principalmente contra as pessoas
negras. Esse primeiro fluxo de migrantes se refugiaram principalmente nas cidades
do interior de São Paulo, entre elas Americana e Santa Bárbara d’Oeste.
O Norte e Sul, além da divisão geográfica aumentaram ainda mais essa
distância com os conflitos econômicos e sociais, principalmente com a questão da
escravatura. Já que os estados do Sul, escravagista, foram derrotados e se viram
obrigados a recomeçarem suas vidas, de preferencia em países que ainda mantinham
o sistema escravagista. Já que no Brasil a abolição da escravatura só ocorreu em
Maio de 1888 com a “Lei Áurea”, porém a extinção do tráfico de escravos entre
África e Brasil não significou a abolição do comércio interno de escravos ou da
escravidão em si, é nesse contexto que surge a igreja batista no Brasil.
As pastoras União e Esperança, sob dois aspectos diferentes, demonstram o
poder de soberania e autonomia da igreja local e como as instituições auxiliares,
como a OPBB-SP influenciam ou não nas decisões das comunidades:
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“A igreja é autônoma pra tomar as decisões que ela precisa tomar,
mas se essa decisão de autonomia esbarra em alguma coisa que a
liderança, não é a Bíblia, que a liderança não quer, ela exerce
influencia direta sim. E a gente sabe de muitas histórias de pastores
que ordenam mulheres e passam a ser perseguidos na
denominação”. (UNIÃO, 02 jun., 2015)
“Eu acho que é legal enquanto diretriz, por que como nós somos
igrejas autônomas, independentes, eu acho que são formas da gente
congregar juntas em mutualidade em auxílio. Eu gosto muito do
trabalho da associação, das mulheres[...] Eu acho importante pra
somar, por que você faz parte de um corpo maior[...] O que eles
recomendam, a igreja pode acatar ou não, mas eu gosto dessa
mutualidade[...] Eu não gosto de trabalhar isolada[...] Eu gosto da
associação, eu gosto da CBB, mas a OPBB-SP não gosta de mim,
mas eu gosto deles”. (JUVENTUDE, 03 set., 2015)

Já na visão dos líderes da OPBB-SP, a ideia de autonomia repousa nas
seguintes premissas, para os líderes e pastores entrevistados, quando questionado
sobre a ordenação de mulheres, as respostas se basearam na autonomia da igreja, mas
para estabelecer o espaço de atuação das pastoras consagradas, ou seja, somente na
igreja local, sem reconhecimento denominacional:

“Não aprovo e nem reprovo, elas (igrejas) são autônomas, elas
decidem fazer isso[...] Pra mim tá dentro do procedimento
normal[...] São pastoras locais[...] Não são habilitadas
nacionalmente nem mundialmente[...] Elas não tem número, elas
não são pastoras[...] Eu nunca aceitaria ser consagrado para um
ministério local[...] Se não eu faria outro curso (teologia)[...] Quem
quer ser pastor da igreja local não precisa de título.” (GIRASSOL,
17 jun., 2015)
“No Estado de São Paulo não foi aprovado o ingresso de mulheres
na OPBB-SP[...] A igreja é autônoma, mas nós votamos não filiar
mulheres[...] Como que ela vai resolver um problema de casais?
Em pesquisa particular, 95% (das mulheres que trabalham na
igreja) não aspiram ser pastoras e desempenham o seu papel, o
titulo traz dificuldades para o desempenho do ministério[...] I
Timóteo 3. Tem que se respeitar essa decisão (a não filiação de
mulheres) foi no voto, agora respeita-se. Eu sou livre pra votar, se
não sei perder[...] Quem está de fora deve aceitar a decisão da
organização.” (CRAVO, 18 jun., 2015)
“A OPBB-SP exerce influência sobre as igrejas? Sobre a
autonomia das igrejas não, por que ela não existe para isso, mas ela
tem influências sobre os pastores, qualquer pastor que partir para
uma ordenação feminina ele sabe que terá sanções das regras que
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ele aceitou. Eu, por exemplo, do Estado de São Paulo não iria
contra uma decisão da seção, pois quando me filiei disse que
aceitaria as regras dela, com relação a isso, eu sei que se eu for
contrário e partir para uma ordenação terei problemas”. (LÍRIO, 11
ago., 2015)

Aos 144 anos, apoio a ideia de marco inicial defendida por Alberto Kenji
YAMABUCHI31, a igreja batista no Brasil é a segunda maior denominação segundo
dados do Censo 2010 32 , dados esses apresentados no capítulo anterior. Segundo
Santos (2003, p. 7 e 8), os(as) batistas possuem uma identidade que valoriza a
unidade eclesiológica ao redor da doutrina dos apóstolos, sem imposição de uma
uniformidade litúrgica ou cúltica, baseiam-se na diversidade por meio da pluralidade
cultural. No aspecto “ser batista”, entende-se por fazer parte de uma igreja local,
autônoma e entender que a igreja local é uma assembleia que se reúne para adoração,
proclamação, edificação, comunhão e serviço.
As igrejas batistas se auto denominam “igrejas livres em sociedades livres”
(Marcelo SANTOS, 2003, p. 9), já que sua construção recebeu grande influência do
pensamento iluminista. No pensamento moderno suas bases teológicas bebem da
fonte de Lutero, Calvino, Zwinglio, há também contribuições dos movimentos
metodista, anabatista e puritano que resultam em princípios políticos de liberdade de
pensamento e de expressão e consequentemente se estruturam como uma
eclesiologia congregacional e de autonomia da igreja local.
De acordo com Sócrates Oliveira de SOUZA (2010, p. 11 e 12) as faces que
caracterizam e definem uma igreja batista local são as seguintes:

1. Em primeira instância, a igreja é uma congregação local,
formada por pessoas regeneradas, aqui entende-se como pessoas
que passam a seguir a moral cristã protestante como conduta e
regra de vida, batizadas, a principal prática dos fiéis batistas é o
batismo por imersão de pessoas adultas (capazes de
Autor da tese, “O debate sobre a história das origens do trabalho batista no Brasil. Uma análise das
relações e dos conflitos de gênero e poder na Convenção Batista Brasileira dos anos 1960-1980.”
Analisou as relações e conflitos de gênero e poder durante o debate sobre as origens do trabalho
batista no Brasil, debate entre o líder oficial da Convenção Batista Brasileira, pastor José dos Reis
Pereira e a pesquisadora batista Betty Antunes de Oliveira.
32
São mais de 3 milhões de fiéis, sendo em sua maioria mulheres, tanto na zona urbana como na zona
rural. Só no Estado de São Paulo há um total de 485.601 membros.
31
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conscientemente decidirem pelo batismo), indo na contramão do
rito católico que batiza crianças e, após pública profissão de fé, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas
pessoas, é uma premissa batista a liberdade de consciência e a
responsabilidade individual com ênfase na autonomia da alma com
a finalidade de prestarem culto a Deus, de observarem as
ordenanças de Jesus Cristo, de meditarem nos ensinamentos da
Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho.
3. Este terceiro aspecto enfatiza que apesar da autonomia das
igrejas locais, a cooperação mútua entre elas e outros órgãos da
denominação facilita os processos práticos da igreja. Sendo que se
cumpre este propósito através do culto, da edificação dos salvos,
da proclamação do Evangelho, da ação social e da educação,
construindo seu crescimento orgânico e integrado em amor. No
cumprimento destas funções coopera com Deus para a consecução
do plano divino de redenção. Baseada no princípio da cooperação
voluntária, entende que, juntando seus esforços aos das coirmãs da
mesma fé e ordem, podem realizar com maior eficiência e
amplitude a obra comum de missões, educação, formação
ministerial e ação social.

A opinião das pastoras entrevistadas a esse respeito vão entre acreditar e
desacreditar na cooperação entre as igrejas e as organizações da denominação como
nos relatos a seguir:

“Legal enquanto diretriz, por que como nós somos igrejas
autônomas, independentes, eu acho que são formas da gente
congregar juntas em mutualidade e em auxílio. O que eles
recomendam, a igreja pode acatar ou não, mas eu gosto dessa
mutualidade. Eu não gosto de trabalhar isolada. Eu gosto da
associação, eu gosto da CBB, mas a OPBB-SP não gosta de mim,
mas eu gosto deles.” (JUVENTUDE, 03 set., 2015).
“Eu acho que a CBB e a OPBB perderam a confiança há muito
tempo, já tiveram um dia, mas hoje não é só na minha igreja não,
acho que no geral, elas perderam esse poder, se é que algum dia
elas tiveram. E das duas instâncias talvez a única que aparece com
mais força, às vezes na igreja, em momentos de sucessão pastoral é
a OPBB, às vezes.” (ALEGRIA, 01 ago., 2015).

4. As igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo
democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões
espirituais e doutrinárias exclusivamente pela Palavra de Deus, sob
a orientação do Espírito Santo. Há nas igrejas, segundo as
Escrituras, duas espécies de oficiais: Pastores e diáconos.
(Sócrates Oliveira de SOUZA, 2010, p. 11 e 12)
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Sobre a autonomia, democracia, regimento, doutrina e demais atributos da
igreja local eles parecem perder a força diante da decisão em consagrar mulheres ao
ministério pastoral.
Para a pastora União, quando questionada se a Ordem dos Pastores Batistas
de São Paulo exercia influência nas decisões da igreja a resposta foi a seguinte:

“O peso que ela exerce sobre a igreja é muito grande, por que é
uma igreja que participa das organizações e se nas organizações
não existe a inserção das pastoras, das mulheres pastoras na suas
organizações é como se elas não credibilizassem a gente no
ministério que fazemos, então, existe sim o processo de influência,
por exemplo, se eu fosse fazer um concílio hoje e minha igreja
pedisse um concílio e a associação ou a ordem de São Paulo se
posiciona contrário eu não vou trazer esse peso pra minha igreja,
de forma alguma, a minha igreja vai receber nome de rebelde,
transgressora? A igreja é autônoma pra tomar as decisões que ela
precisa tomar, mas se essa decisão de autonomia esbarra em
alguma coisa que a liderança, não é a Bíblia, não quer, ela exerce
influência direta sim. E a gente sabe de muitas histórias de pastores
que ordenam mulheres e passam a serem perseguidos na
denominação. Eu abri mão do concílio por amor à igreja”.
(UNIÃO, 02 jun., 2015).

Para compreender e comparar os escritos institucionais da denominação,
Michel de CERTEAU (1998) destaca as noções de tática e estratégia; a estratégia
pode ser compreendida no sentido em que a instituição se baseia para fazer com que
seus seguidores interiorizem uma linguagem, valores, doutrinas ou comportamentos
a fim de moldar e “incluir” regras a serem seguidas em um lugar estabelecido,
especificamente neste caso nas denominações batistas, como nos itens que constam
no documento supracitado em análise. Mas há também a tática, subentende-se como
ações excluídas ou que não cabem na estratégia, a tática acontece no cotidiano, não é
instituído, mas se contempla na prática. A fala da pastora União revela o fazer
histórico e a subversão exercida a partir da vida cotidiana em que suas ações
surgiram das fissuras deixadas por meio da estratégia instituída pela denominação,
ela não deixou de atender e aceitar sua vocação pastoral e se utilizou da tática ao
assumir o ministério pastoral, não aderir o concílio denominacional e receber a
consagração por meio da igreja local.
Não obstante a fala do líder da OPBB-SP Lírio, nos revela um certo
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relativismo quanto a autonomia da igreja diante da aceitação do ministério pastoral
feminino e a filiação dessas mulheres na OPBB-SP, suscitando ainda mais
questionamentos a respeito da autonomia da igreja e o respeito que as organizações
como a OPBB-SP despendem diante das decisões autônomas das igrejas locais.
Ao ser questionado sobre algum tipo de interferência da OPBB-SP nas
decisões na igreja ao consagrar uma mulher sua resposta se relativiza, a pergunta foi
a seguinte: “Você acredita que a OPBB-SP tem alguma influência sobre a autonomia
das igrejas com respeito à ordenação feminina? Em que sentido e sob quais
condições?”

“Sobre a autonomia das igrejas não, pois ela não existe para isso,
mas ela tem influências sobre os pastores, qualquer pastor que
partir para uma ordenação feminina ele sabe que estará sob as
sansões das regras que ele aceitou. Eu, por exemplo, do Estado
de São Paulo, eu não iria contra uma decisão da seção, porque
quando me filiei disse que aceitaria as regras dela, com relação
a isso, eu sei que se eu for contrário e partir para uma
ordenação terei problemas”. (LÍRIO, 11 ago., 2015)

A resposta do entrevistado Lírio é relativizada, é favorável ao ministério
pastoral feminino, porém quando se trata da consagração em sua comunidade de fé a
resposta é negativa para valorizar e enaltecer o poderio da OPBB-SP, sendo assim o
ministério feminino é marginalizado.

5. As igrejas devem dialogar com as demais igrejas da mesma fé e
ordem e cooperar, voluntariamente, nas atividades do Reino de
Deus. O relacionamento com outras entidades, quer sejam ou não
de natureza eclesiástica, não deve envolver a violação da
consciência ou o comprometimento da lealdade a Cristo e sua
Palavra, sendo que essa consciência não é hegemônica no contexto
das igrejas batistas, já que cada individuo é capaz de pensar por si
só e interpretar as Escrituras de acordo com sua liberdade de
consciência, o que nos faz pensar na heterogeneidade da
denominação, ainda mais quando se trata de assuntos mais
controversos, como o ministério pastoral feminino, em que as
Escrituras ao ser interpretada dá margem para mais de uma
possibilidade.

Para as pastoras, um dos versículos chave para legitimar o ministério pastoral
é: “O vento sopra onde quer; ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem
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para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito.” (João 3.8). Já
para os pastores que não aceitam a filiação de mulheres na OPBB-SP, um dos textos
usados é I Timóteo 3, que fala sobre a pessoa que deseja o episcopado se referindo
ao gênero masculino e como há uma tradução e leitura literal e fundamentalista33
para as mulheres o episcopado é negado.
Portanto, a igreja local está recheada de relativos que visibilizam o ministério
pastoral feminino, apesar do posicionamento contrário da OPBB-SP, parece que a
igreja local está fortificada para avançar em suas decisões independente de órgãos
auxiliares. A pastora Alegria relata que mesmo a OPBB-SP se opondo a filiação de
mulheres, a instituição não tem forças suficientes para barrar a consagração de
mulheres, já que:

“Pra igreja se é homem, se é mulher é irrelevante, porque essa
coisa do ministério pastoral, tem a ver com “n” coisas, tem a ver
com o momento da igreja, com a palavra que o outro dá, com a
identificação com aquela pessoa, com o afeto que se construiu, isso
independe de gênero. As relações com a igreja são relações de
afeto e de identificação, então pode ser um homem ou uma mulher.
Agora para os pastores homens que são contrários, esse ser mulher
é o único fator que desabona, pois eles tem a coragem de dizer que
nós somos boas pra qualquer coisa no ministério da igreja, menos o
ministério pastoral, somos ótimas missionárias, somos ótimas
educadoras, somos ótimas esposas de pastor, ótimas líderes, ótimas
professoras, mas pastora não pode, porque somos mulheres.”
(ALEGRIA, 01 ago., 2015)

Podemos pensar na ideia de profeta vinda de Max WEBER (1999, p. 58ss),
em que o carisma pessoal é o principal indicador de uma vocação pessoal, já que a
autoridade de seu chamado está justamente na revelação pessoal ou em seu carisma,
em como a liderança eclesiástica conquista as pessoas e consegue transmitir sua
mensagem atraindo ainda mais adeptos favoráveis à sua mensagem. Sua pregação se
baseia em revelações de doutrinas ou mandamentos e tem a convicção de que não se
deve fazer de sua missão um simples ofício.

Segundo Leonardo BOFF (2002, p. 25), fundamentalismo não é uma doutrina. Mas uma forma de
interpretar e viver a doutrina. É assumir a letra das doutrinas e normas sem cuidar de seu espírito e de
sua inserção no processo sempre cambiante da história, que obriga a contínuas interpretações e
atualizações, exatamente para manter sua verdade essencial. Fundamentalismo representa a atitude
daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista.
33
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3.5 A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo e o Ministério
Pastoral Feminino: O que os líderes da OPBB-SP pensam sobre o ministério
pastoral feminino

O contexto batista é predominantemente marcado por lideranças masculinas,
e essas acabam destinando às mulheres apenas lugares socialmente estabelecidos,
como o lar, o cuidado (com pessoas e lugares), o ensino, entre outras atividades que
são classificadas como atividades “realizadas por e para mulheres”. Mesmo diante do
desenvolvimento econômico e da presença e atuação que as mulheres estão
conquistando no campo público, a igreja e neste caso as igrejas batistas, permanecem
fundadas em alicerces que exaltam o poder masculino e estabelecem o lugar que a
mulher deve ocupar dentro do ministério, como o ensino, a música e missões (cursos
oferecidos nos seminários batistas para as mulheres), todos eles voltados para o
cuidado de pessoas.
No entanto, um outro cargo que envolve cuidado e que representa um grande
poder simbólico dentro do contexto batista é o ministério pastoral e esse ministério é
rejeitado para as mulheres que ao aceitarem sua vocação e receber a consagração da
igreja são impedidas de se filiar à Ordem de Pastores Batistas do Brasil em São
Paulo. Ainda assim, no cotidiano da vida, as mulheres batistas estão fraturando os
lugares socialmente estabelecidos para elas e exercendo o ministério pastoral.
No que diz respeito a ordenação de mulheres ao ministério pastoral a
Convenção Batista Brasileira (CBB) é favorável. Já que no ano de 1999, em Serra
Negra, foi aprovado o parecer em que a CBB reconhece que, quem ordena pastoras
ou pastores é a igreja local (CONVENÇÃO, 1999). A CBB se coloca como
facilitadora, a decisão é da comunidade. Já os órgãos auxiliares, como é o caso da
Ordem de Pastores Batistas do Brasil em São Paulo (OPBB-SP) é que se opõem em
filiar pastoras em seu grupo.
Em Janeiro de 2014, na cidade de João Pessoa, durante a Assembleia anual
da OPBB, decidiu-se aceitar a ordenação e filiação de mulheres, cabendo as Ordens
de Pastores Locais a votação para decidir regionalmente. Diante desta decisão ficou
evidente que mesmo que a igreja tenha autonomia, encontra-se sob a resolução de
alguns e em sua maioria homens (mesmo que as igrejas sejam compostas por maioria
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de mulheres), a decisão de filiação fica a cargo de pastores que não fazem parte da
realidade e cotidiano das igrejas que decidiram sobre a consagração de mulheres.
A Convenção Batista Brasileira designou que a Ordem dos Pastores Batista
(OPBB) decidisse se aceitaria ou não a filiação de mulheres, a OPBB não se opôs,
mas da mesma maneira, repassou a responsabilidade e decisão para as seções
estaduais, as seções estaduais decidiram realizar votação entre os pastores filiados.
O parecer aprovado pela OPBB no dia 22 de janeiro de 2014, em João
Pessoa, PB, foi o seguinte:

O Conselho da Ordem dos Pastores do Brasil traz o seguinte parecer
quanto à filiação de pastoras:
A) que cada seção decida em Assembleia específica, com escrutínio
secreto, devidamente convocada para esse fim, se aceita ou não
pastoras em seu quadro.
B) no caso de aceitação, que se obedeça aos preceitos estatutários
concernentes a filiação estabelecidas no estatuto e no regimento
interno da OPBB. (Zenilda Reggiani CINTRA, 2014).

No Estado de São Paulo a decisão do plesbicito resultou em 301 votos
contrários e 164 favoráveis, números que mostram a não aceitação em filiar
mulheres, mas também a quantidade significativa de um terço de pastores favoráveis.
Hoje no Brasil contamos com cerca de 205 pastoras batistas que tem suas igrejas
vinculadas à Convenção Batista Brasileira, sendo que desse total, 25 estão em São
Paulo, que é considerado o Estado mais fechado para a aprovação, como mostrou o
resultado da votação acima citada.
Os estados favoráveis à filiação de pastoras até o momento são os seguintes:
Carioca (Rio de Janeiro), Fluminense (Rio de Janeiro), Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. Já os estados contrários à
filiação são: Bahia, Distrito Federal (Planalto Central), Espírito Santo, Meio Norte do
Brasil (entre Maranhão e Piauí), Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rondônia, Santa
Catarina e São Paulo. (Zenilda Reggiani CINTRA, 2015). Como mostra afigura 4:
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Figura 4 – Posicionamentos referentes à filiação de pastoras batistas no Brasil
por Estado

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Zenilda Reggiani CINTRA (2015).

Mais uma vez é evidente a atuação da organização de pastores para a não
aceitação de mulheres pastoras em seus grupos, ou seja, quem está no poder não
pode ser destituído dessa função, quem está no poder vai lutar ao máximo para que
seu discurso seja legitimado e seja entendido como o único e verdadeiro, neste
momento de busca por equidade de gênero vinda das vocacionadas, os pastores
querem defender seu ministério e para isso eles precisam desacreditar o ministério
feminino que pode deslegitimar seu discurso de verdade, defendido por uma minoria,
que neste caso são as mulheres.
Analisar o ministério pastoral feminino no contexto batista exige um olhar a
partir da análise interseccional, como afirma Kimberlé CRENSHAW (2002, p. 176),
pois as discriminações sofridas podem ser identificadas em conjunturas onde forças
econômicas, culturais e sociais veladamente configuram o pano de fundo, de forma a
colocar as mulheres em uma posição onde acabam sendo afetadas por outros
sistemas de subordinação. Por ser tão comum, a ponto de parecer um fato da vida
cotidiana, natural ou pelo menos constante, esse processo estrutural é, muitas vezes,
imperceptível e favorecem a deslegitimação de sua vocação e ministério.
Para diminuir esses preconceitos de gênero dentro do contexto eclesiástico é
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necessário valorizar o discurso inclusivo, que muitas vezes parece desnecessário e
repetitivo, o ouvir e o falar de maneira inclusiva podem ser um dos primeiros passos
para a transformação da sociedade e das comunidades batistas, essa que valoriza a
promoção e a autonomia de todas as pessoas. Acredito que militar por inclusão não é
querer o reconhecimento de uma função ministerial é mais do que isso é transformar
o nosso “pensamento envenenado”34em pensamento capaz de reduzir as violências
geradas por uma sociedade que exala hostilidade por meio das classificações e
hierarquizações de gênero.
Para Helmut RENDERS (2011, p. 110), pensamos o formato do ministério
pastoral feminino a partir dos clichês de feminino e masculino. Em seu texto
“parentalidade divina e práxis pastoral” destaca que as controversas dos discursos a
respeito da postura assumida por mulheres pastoras, à mulher com liderança e força,
têm suas características identificadas como masculinas, mas quando há adjetivos
como cuidado, amor e hospitalidade, ela não é respeitada, o autor afirma que o
ministério pastoral feminino sofreu, e sofre ainda, fortemente sob os nossos clichês
do masculino e do feminino.
Favorecer o ministério pastoral feminino é pensar e acreditar no crescimento
do mundo de maneira igualitária, desenvolver e fomentar um mundo em que as
diferenças sejam diminuídas. É acreditar que as igrejas crescerão sem influência de
dominações, principalmente a dominação masculina. É acreditar que um outro olhar,
o olhar feminino, pode contribuir para resultados ainda melhores nas comunidades
batistas que objetivam fazer o Evangelho conhecido por todo o mundo. Não se pode
esquecer que esse objetivo tem sido atingido pelo trabalho das mulheres em missão e
por que não das mulheres em pleno sacerdócio?
Após realizar a entrevista de campo a análise de dados a partir do olhar de
gênero abriu margem para reflexões sobre as respostas dos líderes da OPBB-SP.
Essas reflexões poderão nos auxiliar na tentativa de estimular ainda mais discussões
a respeito do ministério pastoral dentro da perspectiva das igrejas batistas.

O conceito “conhecimento envenenado” foi desenvolvido pela cientista Veena DAS. Pode-se
entender como um discurso ou o desenvolvimento de um conceito a respeito de uma pessoa ausente,
vinculando o conteúdo a certas marcas, criando uma padronização, gerando estereótipos. Esse
conceito ou discurso pode ser a ante sala da violência.
34
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Uma das perguntas relacionadas ao ministério pastoral feminino foi: “Quais
são os ministérios nos quais você acredita que as mulheres podem atuar? E por quê?”
Destaquei primeiramente a fala dos entrevistados Cravo e Girassol como se segue:

“Não vejo nenhum problema em qualquer área. A igreja é
autônoma, mas nós votamos não filiar mulheres. O título traz
dificuldades para o desempenho do ministério. [Sobre a votação de
não filiar mulheres o entrevistado diz]: quem está de fora deve
aceitar a decisão da organização, há outras prioridades além dessa
questão (ministério pastoral feminino).” (CRAVO, 18 jun., 2015)
“Em todas as áreas da igreja, inclusive ministério pastoral, mas não
como titular. Por questão de liderança e inclusive questões
psicológicas. Ela tem dificuldades emocionais. Em outras áreas ela
teria todo o espaço possível.” (GIRASSOL, 17 jun., 2015)

Uma opinião que se mostrou favorável foi a do entrevistado Lírio, que
respondeu da seguinte maneira:

“Se a mulher é coerdeira ela independe do homem para ser ou não
ser pastora, a palavra de Deus é clara que é Deus quem chama é
Ele quem vocaciona, hoje ninguém questiona a vocação
feminina, ninguém, tanto que na nossa denominação há muito
tempo atrás as mulheres entraram nos seminários. Nenhuma igreja
questiona a vocação, não questiona o chamado, a igreja referenda o
preparo, ela vê na mulher aquela que pode ir e se preparar para o
ministério, ela se prepara, ela se forma, ela é reconhecida pela
igreja como líder espiritual e na hora da ordenação isso acontece,
só que o que não está sendo aceito é a filiação dela, por que a
OPBB-SP não interfere na vocação, no chamado, no preparo, em
nenhum desses pontos, mas quando é na filiação da OPBB-SP ela
barra”. (LÍRIO, 11 ago., 2015)

Os três entrevistados de alguma forma concordam com o trabalho pastoral
das mulheres. Um responsabiliza a igreja por essa decisão, outro concorda que a
mulher seja pastora, pois não a titular e, por fim, o terceiro entrevistado é favorável
ao ministério pastoral feminino. Os dois primeiros entrevistados argumentam que
aspectos físicos e psicológicos são fatores que trazem dificuldades para as mulheres
exercerem o ministério. O terceiro traz um outro aspecto para a discussão, argumenta
que a instituição OPBB-SP é o último passo para o reconhecimento do ministério
pastoral feminino e ele ainda não é possível. Porém, contradiz os outros líderes da
OPBB-SP ao afirmar que: “hoje ninguém questiona a vocação feminina”, se de fato a
vocação feminina não fosse questionada a agremiação de mulheres na OPBB-SP não
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teria tantos embaraços.
A segunda pergunta foi: “Você acredita que as mulheres podem ser pastoras?
Por quê?” A resposta a seguir é de Cravo:

“Eu tenho dificuldade de entender isso. Deus vai chamar pra obra
sem a necessidade de ser pastora. A mulher que tem filhos, como é
que vai ficar isso? O homem como pai pode fazer, pode, mas o
resultado não vai ser o mesmo.” (CRAVO, 18 jun., 2015)

Mais uma vez o entrevistado Lírio (11 ago., 2015) foge a regra e concorda
com a consagração de mulheres ao ministério pastoral:

“Sim, pois são coerdeiras com Cristo, porque Deus deu uma
sensibilidade a mulher fantástica e essa sensibilidade que Deus deu
ela pode muito contribuir com o ministério da igreja. Nem tenho
objeção que ela seja a pastora principal e nem tenho objeção que
ela sendo pastora principal tenha pastores auxiliares masculinos,
mas eu não vejo nenhum problema dela ser, eu só não conheço,
aqui no Brasil eu não conheço nenhuma igreja que está sendo
pastoreada por uma pastora como titular, no nosso âmbito, não
estou falando de outras denominações.”

Os dois primeiros entrevistados apresentam dificuldades em aceitar o
ministério pastoral feminino, um deles argumenta sobre o papel de mãe que a mulher
tem que exercer e ao ser pastora esse papel é negligenciado, penso que ser mulher
não é sinônimo de ser mãe, a maternidade é uma escolha para as mulheres e não uma
determinante. O segundo entrevistado diz que ao não ser reconhecido o ministério
feminino pela OPBB-SP o trabalho não tem relevância para a denominação e que as
vocacionadas deveriam escolher outra formação acadêmica já que teologia não irá
credenciá-las para exercer o ministério de maneira nacional, de acordo com a OPBBSP.
O terceiro e último entrevistado relata sua opinião favorável e revela que não
conhece na denominação uma pastora titular, sendo que uma das pastoras
entrevistadas é a pastora titular de sua comunidade, mostrando o quanto o trabalho e
atuação dessas mulheres permanecem acobertados pela ausência de cuidado da
denominação para com seus líderes, nesse caso as pastoras.
Para compreender a ideia de estabelecimento de papeis socialmente
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construídos para as mulheres, Danièle KERGOAT (2004, p. 161 e 163) nos esclarece
que:

A noção de feminização está associada a diversas representações
sociais[...] Ela pode ser, ao contrário, interpretada como uma
vitória das mulheres em sua luta pelo acesso à igualdade, em
direitos e em número, no caso de uma entrada massiva das
mulheres num grupo profissional. Em outro caso ainda, o processo
de feminização pode ser analisado em relação à desvalorização de
um exercício profissional e a uma perda de prestígio[...] Essa
distinção de reconhecimento vigente entre ofícios ditos masculinos
e ofícios ditos femininos envolve a separação entre, de um lado,
qualidades femininas – que seriam inatas, não adquiridas e, por
conseguinte, não reconhecidas como verdadeiras qualificações – e,
de outro, qualidades masculinas – consagradas por diplomatas e,
portanto, reconhecidas como tais.

A terceira pergunta gira em torno da comunidade local, soberana e autônoma
em suas decisões: “O que você pensa das igrejas que ordenam mulheres ao
ministério pastoral?” A resposta de Cravo:

“Vão enfrentar dificuldades com o tempo. Quero ser convencido
do contrário.” (CRAVO, 18 jun., 2015)

3.7 Conclusão

Este capítulo teve por objetivo apresentar a Ordem dos Pastores Batistas do
Brasil no Estado de São Paulo (OPBB-SP) a partir das entrevistas realizadas com três
líderes dessa instituição. Mesmo com informações obtidas no site da OPBB-SP, se
fez necessário conversar com os líderes para compreender de maneira mais
específica algumas questões como, por exemplo, o ministério pastoral feminino e
suas implicações para a organização.
O capítulo apresentou que, mesmo diante das afirmativas documentais, o
posicionamento dos líderes não está em consonância em alguns aspectos como, por
exemplo, a filiação de mulheres na OPBB-SP, em que o entrevistado, líder e pastor,
argumentou que consagraria uma mulher ao ministério pastoral, registrando as
fissuras existentes entre o instituído e a realidade cotidiana, por onde o cotidiano vai
guiando a atuação das mulheres independente do que argumenta os documentos que
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regem a instituição, mostrando e transformando a visão dos líderes da OPBB-SP a
respeito do ministério pastoral feminino, indicando possibilidades e esperança de
uma aceitação e entrada de mulheres na OPBB-SP.
Outro argumento discutido foi sobre a relativização da autonomia e soberania
da igreja local como pressuposto para defender o ministério pastoral feminino e para
legitimar a não filiação de mulheres na OPBB-SP, discussão que reafirmou a
heterogeneidade da denominação batista, o que pode favorecer o desenvolvimento do
ministério pastoral feminino.
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CONCLUSÃO
A presente dissertação, “A (R)Existência das Vocacionadas ao Ministério
Pastoral Batista: Descortinando a Relação entre as Pastoras Batistas de São Paulo e a
não Filiação na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo (OPBB-SP),
teve como objetivo principal analisar em perspectiva de gênero o desenvolvimento
do Ministério Pastoral Feminino Batista no Estado de São Paulo e a não filiação
dessas mulheres na OPBB-SP.
Foi perceptível a abordagem machista e androcêntrica por parte dos líderes da
OPBB-SP ao falar sobre a filiação de mulheres na instituição, e em algumas falas das
próprias pastoras, pode-se evidenciar a mesma postura em relação ao ministério
pastoral ou até em relação a si mesmas enquanto mulheres. Entretanto, quando se
tratou de defender a vocação pastoral, nenhuma das entrevistadas deixou de
evidenciar que o chamado ministerial é independente do sexo, mas acontecendo
como o vento do Espírito Santo, que sopra onde quer. Até mesmo os líderes da
OPBB-SP se posicionaram favoráveis à vocação de mulheres, porém, para eles,
aceitar esse chamado não corresponde à filiação dessas mulheres na OPBB-SP.
No primeiro capítulo, “Vocação é Profissão? Profissão é Vocação? A Divisão
Sexual do Trabalho no Ministério Pastoral Feminino Batista”, que teve por objetivo
retratar a divisão sexual do trabalho, possibilitando uma leitura equitativa e um
entrelaçar do que foi dito pelos líderes da OPBB-SP, a fala das pastoras batistas
durante a pesquisa de campo e a divisão sexual do trabalho, se tornou evidente que as
falas dos entrevistados e entrevistadas reforçavam ainda mais a divisão sexual do
trabalho presente no ministério pastoral feminino batista, já que apenas duas das sete
pastoras recebem remuneração pelo trabalho desenvolvido.
Em análise geral, se tornou nítido que o ministério pastoral no contexto
batista é um espaço de construção e exposição, que ocorre de maneira cotidiana, das
diferenças e disparidades de disparidades salariais entre mulheres e homens
vocacionados ao ministério pastoral. Olhar a situação das mulheres vocacionadas no
exercício de seu ministério e no mercado de trabalho é indagar seu status social, ou
seja, o emprego e o exercício da vocação feminina é um fio condutor para
compreender o espaço das mulheres na denominação batista e na sociedade e
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ratificar a dupla ou até mesmo tripla jornada de trabalho.
O segundo capítulo, “As Pastoras (R)Existem”, levantou apontamentos de
maneira sintética e crítica das sete entrevistas realizadas com as pastoras batistas
consagradas no Estado de São Paulo, destacando a relação com a OPBB-SP, a
aceitação da comunidade local, como ocorreu a chamada para vocação e a
consagração ao ministério pastoral. Além de destacar as igrejas que se posicionam
favoráveis e contrárias à consagração de mulheres ao ministério pastoral e uma breve
história do desenvolvimento do ministério pastoral feminino na igreja batista. Foi
destaque a entrevista com a primeira pastora consagrada ao ministério pastoral
feminino batista e seus apontamentos sobre a força da igreja local, também se fez
notório a entrevista com a principal militante das pastoras batistas e por fim a
entrevista da primeira pastora batista titular.
O terceiro capítulo, “As organizações batistas à serviço da igreja local: Entre
o oficial e o oficioso”, se desenrolou no sentido de apresentar a estrutura hierárquica
da OPBB-SP do ponto de vista dos documentos institucionais e do ponto de vista de
três líderes da organização. O outro aspecto em destaque no capítulo é a visão que as
pastoras batistas possuem da instituição e por fim os argumentos utilizados pelos
entrevistados para a não filiação de mulheres na OPBB-SP. O pensamento que se
destacou nesse capítulo foi sobre a autonomia e soberania da igreja diante de
instituições como a OPBB-SP.
Diante dos apontamentos vindos da conclusão dessa dissertação se faz
necessário dialogar para além das conquistas obtidas pelas pastoras batistas até o
momento. Se faz necessário ampliar as possibilidades de atuação e aceitação dessas
mulheres na denominação batista.
Um primeiro descortinar é referente o incômodo que surgiu em meio à
pesquisa para a elaboração dessa dissertação em que a liderança da OPBB-SP se
mostrou indiferente, não admitindo a presença das pastoras batistas, inclusive
desconhecendo uma das pastoras que desenvolve seu ministério como titular no
grande ABC. Essa é uma maneira de ratificar a invisibilidade do ministério pastoral
feminino no contexto batista, ou seja, quando não há no banco de dados da OPBB-SP
o credenciamento de mulheres pode-se pensar que elas não existem, gerando
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injustiça, exclusão e a falsa ideia de superioridade natural do homem sobre a mulher.
Além da OPBB-SP, os documentos da denominação desenvolvidos pela
Convenção Batista Brasileira (CBB) também ignoram e não citam a existência e
atuação das mulheres consagradas ao ministério pastoral que já somam mais de
duzentas em todo o país. Ocultar a presença das pastoras batistas é legitimar a
dominação masculina, patriarcalista e androcêntrica exercida pelas instituições
batistas diante do posicionamento contrário à filiação de mulheres.
Outro aspecto evidenciado durante as entrevistas, foi o afastamento das
próprias pastoras quando o assunto é militância sobre as relações de gênero que
envolvem as discussões que pretendem salientar a forma como as mulheres são
tratadas quando se apresentam como vocacionadas ao ministério pastoral para a
comunidade local e para as instituições denominacionais. Se faz necessário, além de
investigar, desenvolver mecanismos educacionais que favoreçam o esclarecimento
sobre as relações de gênero existentes nas lideranças batistas que preconizam a
necessidade de manter homens nos cargos de liderança nas igrejas e nas organizações
batistas, enquanto estabelecem espaços de reprodução para as mulheres.
Acredito e desejo olhar para esses acontecimentos por meio da análise de
gênero como um método capaz de explicar as relações de poder e dominação
existentes entre as instituições que silenciam e ocultam o trabalho das pastoras
batistas e essas mesmas mulheres que militam para o avanço não só de seus
ministérios, mas também para o crescimento da denominação.
A justificativa para a elaboração deste trabalho encontra-se na utilidade que o
mesmo deve proporcionar para reflexões e obra de referência para professores(as),
alunos(as) e leigos(as) que se interessam por um olhar mais abrangente das questões
de gênero que envolvem a ordenação feminina ao ministério pastoral no contexto
batista principalmente com relação a não filiação na OPBB-SP.
Posso considerar que a importância desta dissertação repousa nas
circunstâncias de poder contribuir para a militância das pastoras batistas e para a
conscientização e conhecimento de pastores, estudantes e clérigas(os) sobre o uso de
discursos religiosos (sacralizados) para a imposição de ações androcêntricas e
sexistas nas relações de poder entre as ações das pastoras, das igrejas que consagram
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mulheres ao ministério pastoral e no posicionamento contrário sobre a filiação de
mulheres na OPPB-SP.
A expectativa sincera é que essa dissertação contribua no sentido de divulgar,
dialogar e apresentar a síntese da história do ministério pastoral feminino no contexto
batista no Estado de São Paulo, para que com isso o tema se torne mais claro e aceito
já que para opinar sobre algo precisamos de conhecimento e, é esse o papel desta
dissertação, informar, esclarecer, trazer luz para esse assunto, buscar a história,
indagar a gênese do movimento, evidenciar o papel que as pastoras batistas
desenvolveram para que a denominação pudesse chegar onde está hoje, dar nome,
mostrar o rosto e dar voz a essas mulheres. É o que as pastoras batistas já estão
realizando, subvertendo os espaços e mostrando na prática que aquEle que as
chamou é fiel para conduzi-las no longo e tortuoso caminho do ministério pastoral
feminino.
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ANEXO A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
ROTEIRO: LÍDERES OPBB-SP
Nome:________________________________________________________
Data de Nascimento:___/___/_____ Local de Nascimento:______________
Cor ou Etnia:___________________Formação:_______________________
Profissão: _______________Estado Civil:______________ Filhos/as: ____
Comunidade:______________________Tempo de Comunidade:_________
Já participou de outro grupo religioso?__________Qual?_______________
Tel.: ( )________________ E-mail:________________________________

1. O que é e pra que serve a OPBB-SP?
2. Qual é sua atuação na OPBB-SP e há quanto tempo?
3. O que é ser pastor?
4. Quais são os ministérios nos quais você acredita que as mulheres podem atuar? E
por quê?
5. Você acredita que as mulheres podem ou não ser pastoras? Por quê?
6. O que você pensa das igrejas que ordenam mulheres ao ministério pastoral?
7. Você acredita que a OPBB-SP tem alguma influência sobre a autonomia das
igrejas com respeito à ordenação feminina? Em que sentido e sob quais condições?
8. Você percebe conflitos entre homens e mulheres no exercício do ministério
pastoral? De que tipo?
9. Se sua filha ou esposa se sentisse vocacionada, o que você faria?
10. Você acredita que o ministério Pastoral Feminino Batista irá continuar mesmo
sem a aprovação da OPBB-SP?
11. Qual o seu recado para as pastoras batistas?
12. Qual o seu recado para as mulheres que pensam em se candidatar ao pastorado?
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ANEXO B - ROTEIRO: PASTORAS BATISTAS

Nome:________________________________________________________
Data de Nascimento:___/___/_____ Local de Nascimento:_______________
Cor ou Etnia:___________________Formação:_______________________
Profissão: _______________Estado Civil:______________ Filhos/as: _____
Comunidade:______________________Tempo de Comunidade:_________
Já participou de outro grupo religioso?__________Qual?_______________
Tel.: ( )________________ E-mail:________________________________

1. Como e quando você se sentiu vocacionada ao ministério pastoral? Por que
decidiu ser pastora? Quanto tempo tem de ministério pastoral?
2. Que tipo de formação teológica você teve? Onde estudou?
3. Você é ordenada? Quando aconteceu? Você teve dificuldades em ser ordenada
ao ministério pastoral? Como foi o concílio e qual foi a igreja que chamou o
concílio?
4. Como você foi recebida pela comunidade?
5. Quais são suas principais dificuldades com o ministério pastoral?
6. Você é pastora titular ou auxiliar? Qual a sua atuação?
7. Seu marido ocupa algum cargo de liderança na comunidade? Qual? Há quanto
tempo?
8. Seu trabalho é remunerado ou voluntário? Você saberia dizer se o seu salário
corresponde ao salário de um pastor nas mesmas condições?
9. A sua igreja faz parte e participa das convenções?
10. Sua igreja tem pastores filiados a OPBB-SP?
11. Qual a importância/influência que essas organizações (CBB e OPBB-SP) tem
para sua igreja?
12. Como você entende e enfrenta a não aceitação do ministério pastoral
feminino pela OPBB-SP?
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13. Você percebe conflitos entre homens e mulheres no exercício do ministério
pastoral? De que tipo?
14. Você acha que a condição de mulher se apresenta como uma dificuldade para
a aceitação do ministério pastoral?
15. Quando você percebe uma ação ou palavras discriminatórias por você ser
mulher, quais são suas atitudes?
16. Como você se sente quando percebe que sua vocação não é reconhecida?
17. Você acredita que o ministério Pastoral Feminino Batista irá continuar
mesmo sem a aprovação da OPBB-SP? Por quê?
18. O que você diria para as mulheres que se sentem vocacionadas mas não
assumem?

