
 

 

 
 

A mulher na igreja 
Falar sobre o papel da mulher na igreja é um grande desafio, porém, a igreja atualmente tem 

dado muito mais espaço a esse assunto, o Papa Francisco em muitas ocasiões manifesta seu grande 
interesse em que as mulheres sejam grandes participantes da vida da igreja, vemos isso em um de 
seus discursos: 

“Este é o grande dom de Deus: nos deu a mulher. No Evangelho, ouvi-
mos do que é capaz uma mulher, hein? Aquela é corajosa! Foi adiante 
com coragem. Mas é algo mais: a mulher é a harmonia, é a poesia, é 
a beleza. Sem ela o mundo não seria bonito, não seria harmô-
nico.” (Papa Francisco – Missa Santa Marta 09/02/2017) 

No evangelho vemos um grande 
grupo de mulheres que acompanham 
Jesus e seus discípulos. Jesus também 
dá como exemplo muitas mulheres, 
como a mulher cananeia demons-
trando sua grande fé, vemos também 
na bíblia que os principais adversários 
de Cristo eram homens, por exemplo, 
O traidor é um homem, Judas, por 
consequência disso vemos que as pri-
meiras mensageiras da Ressurreição 
são mulheres. 

A importância da mulher é tão 
grande na igreja que Deus escolheu 
um ventre materno para que pudesse 
vir ao mundo, escolheu Maria para ser 

o primeiro sacrário vivo a andar pela terra. Maria foi tão importante na vida da igreja que precedeu 
a Pedro, uma mulher leiga precedeu um Papa, mesmo que uma mulher não possa ser ordenada não 
quer dizer que ela seja menos importante do que o homem, assim como o homem não é menos 
importante do que a mulher, porque não pode ficar grávido, por exemplo. 

Deus nos criou homens e mulheres com a mesma dignidade, mas diferentes e complementários. 
Cada um possui um papel importante no Plano de Deus, mesmo que a Igreja viva em uma sociedade 
que se caracteriza fortemente pelos preconceitos da época, foi na história da Igreja que um con-
siderável número de mulheres ocupou lugares decisivos. Conheçamos agora 3 grandes mulheres da 
igreja: 
 Santa Catarina de Sena (1347-1380): Obrigada pelos pais a se casar com o viúvo de sua irmã, 

Catarina fez um jejum de protesto e, pressionada a cuidar da aparência para atrair um marido, 
cortou os cabelos. No fim, seus pais permitiram que vivesse como bem entendesse: nunca se 
casou e nunca foi freira, consagrando-se a uma vida ativa e piedosa fora do convento. Cuidava 
de pobres e doentes, viajava e escrevia cartas, orientando questões políticas e religiosas. Catarina 
correspondeu-se longamente com o papa Gregório XI, na época em que o papado estava sediado 
em Avignon, na França, pedindo-lhe que voltasse a Roma e reformasse o clero. Florença a enviou 
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– com apenas 29 anos – para resolver uma questão política com o papa e, depois disso, Gregório 
voltou a Roma. 

 Santa Faustina Kowalska (1905-1938): Desde a experiência de Faustina, ocorrida nos anos 1930, 
ficou claro que não é possível deixar de centrar a mensagem da Igreja no anúncio da miseri-
córdia divina. As visões e os escritos da freira polonesa são um dos principais elementos res-
ponsáveis pela ênfase crescente dada ao tema da misericórdia nas últimas décadas na Igreja. 
Foi na sua esteira que João XXIII falou que era hora de a Igreja usar o “remédio da miseri-
córdia”, na abertura do Concílio Vaticano II; que São João Paulo II escreveu a encíclica Dives 
in Misericordia e instituiu o domingo seguinte à Páscoa como “Domingo da Divina Misericórdia”. 

 Santa Edith Stein(1891-1942): Durante a perseguição nazista no século XX, surgiu na Europa 
outra grande mulher, convertida do judaísmo, religiosa carmelita descalça e mártir, Santa Edith 
Stein, também conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz. Junto com outros judeus con-
versos, foi levada ao campo de concentração de Westerbork em vingança das autoridades pelo 
comunicado de protesto dos bispos católicos dos Países Baixos contra as deportações de judeus. 
Santa Edith foi transferida para Auschwitz, onde morreu nas câmaras de gás, junto com sua 
irmã Rosa, também convertida ao catolicismo, e muitos outros de seu povo. São João Paulo II 
dizia sobre ela: “Uma filha de Israel, que durante a perseguição dos nazistas permaneceu, como 
católica, unida com fé e amor ao Senhor Crucificado, Jesus Cristo, e, como judia, ao seu povo”. 


