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UMA AJUDADORA 
UMA PROTETORA



1. Paulo recomenda Febe aos crentes em Roma. Qual 
a importância dessa recomendação? 
(Romanos 16:1)

2. O que isso revela a respeito da atitude de Paulo 
para com ela, como alguém digno de valor?

3. Por que você pensa que Paulo se refere a Febe 
como “nossa irmã”?

Nota: Hoje também chamamo-nos de irmãos e irmãs 
na igreja, indicando que todos pertencemos à família 
de Deus.

4. Que adjetivo Paulo usa para descrever Febe? 
(verso 1)

5. Quais instruções Paulo deu sobre como a igreja 
de Roma deveria receber Febe? Que motivo ele 
apresentou? (verso 2, primeira parte)

Introdução Aprofundando

As Mulheres Da Bíblia: Febe e Eu

Pouco se sabe a respeito de Febe; somen-
te dois versos a mencionam. Mas mesmo com 
apenas esses dois versos podemos obter muita 
informação.

Febe era uma irmã na igreja primitiva. Ela 
vivia no porto da cidade de Cencréia. Paulo a 
descreve como uma “ajudadora” e “serva”. 
A palavra grega aqui traduzida como serva é 
diaka-nos, significando “diácono” (masculino). 
Isso sugere que o diácono podia ser um homem 
ou uma mulher. Obviamente, Febe foi uma mu-
lher envolvida na sua igreja e ajudou em posição 
de destaque. Acredita-se que Paulo confiou-lhe 
a carta, o livro de Romanos, para ser levada aos 
membros em Roma.

A palavra auxílio que Paulo usa no verso 2 
também poderia ser traduzida como “protetor” 
ou “benfeitor”, o que indica que ela possuía re-
cursos ou riqueza. O que podemos inferir é que 
ela estava viajando a negócios para Roma e que 
Paulo pediu aos irmãos e irmãs em Roma para 
ajudá-la em tudo o que pudessem. Obviamente, 
Paulo estava bastante impressionado com Febe. 
Aí estava uma mulher que, bem provável, tinha 
servos para atendê-la, mas que estava disposta 
a servir. 

* Sua Importância.
* A Ternura de Seu Caráter.
* Seu Papel como Serva de Cristo.

Descobrir



6. As palavras de Paulo indicam que os crentes 
deveriam ser hospitaleiros?

Seu Nome Significa: “Luz do Mundo”
FEBE

Leitura Bíblica: Romanos 16:1, 2

Palavras de Sabedoria

Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. É possível a todos se tornarem um aju-
dador ou protetor? Ou este é um dom que    
alguns têm, enquanto outras pessoas pos-
suem dons diferentes?

2. A tradução literal da palavra servo é 
“diácono”. Isso sugere que Febe ocupava um 
cargo na igreja. Como isso se relaciona com 
outras passagens de Paulo que alguns ale-
gam significar que as mulheres não deveriam 
ocupar cargos na igreja ou apenas exercer 
funções menores?

Em Mateus 25:35-40, Jesus disse a Seus 
discípulos que quando visitassem alguém na 
prisão, quando alimentassem o faminto e ves-
tissem o nu, seria como se tivessem feito a 
Ele. No verso 34, Ele faz a promessa de que 
aqueles que O serviram dessa forma teriam 
lugar garantido no céu com Ele. Que aben-
çoada promessa Jesus fez a todos que O 
seguem! Quando cumprimos a Sua vontade 
ao cuidarmos dos fracos, dos negligencia-
dos, dos proscritos que necessitam de ajuda, 
Ele Se agrada e nos dará as boas-vindas no 
lar para estarmos com Ele.

Anotações:

7. A palavra grega prostatis, aqui traduzida como 
auxiliador, significa “benfeitor” ou “assistente” e 
expressa a ideia de um bom amigo. O que significa 
ser um auxiliador de muitos?

8. Como podemos desenvolver esses traços 
desejáveis – ser um ajudador, auxiliador ou protetor 
em nossa vida diária? Por que é importante que nós, 
como cristãos, sejamos úteis de todas as formas 
possíveis?

9. Quais são algumas coisas específicas que todas 
nós podemos fazer para sermos auxiliadoras, ao 
procurarmos imitar a vida de Febe?



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Amoroso Deus, agradeço pela história 
de Febe. Que eu também possa ser uma 
auxiliadora e assistente dos membros da ig-
reja e daqueles que são esquecidos e que 
estão necessitados, enquanto me empenho 
para fazer a Tua vontade e contar ao mundo 
do Teu amor por cada um de nós.”

Podemos também imitar Febe ao sermos 
confiáveis e fieis ao testemunhar o evangelho 
a nossos amigos, familiares e comunidade. 
Ao seguir seu exemplo, também podemos 
servir fielmente no cargo que ocupamos na 
igreja.

Minha igreja possui um ministério na 
prisão? Um serviço missionário na comuni-
dade? Cursos de alfabetização? Distribuição 
de alimentos? Programa de acompanhamen-
to escolar? Um ministério para dar as “boas-
vindas” ao bebê recém-nascido? Por qual 
dessas sugestões poderíamos começar? 
Qual delas mais supriria às necessidades da 
comunidade?
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