
Série “Elas na história” 
Maria Andriolo 

Série #Elasnahistória 
 
A primeira da série é Maria Andriolo, costureira 
que "vendeu 2 camas por 250 cruzeiros e doou à 
Faculdade de Teologia", no período em que 
estava sendo construído um dormitório para os 
estudantes de Teologia, e ainda fez o 
compromisso de doar vinte cruzeiros por mês, do 
valor que recebia com as suas costuras. 

Vamos conhecer os rostos de mulheres simples 
que fizeram a diferença na história da Faculdade 
de Teologia. 
 
Série baseada no livro "Rastros e Rostos do 
protestantismo brasileiro" escrito pela Profª 
Margarida Ribeiro. 
 
#coc #mulheresmetodistas #igrejametodista 

#fateo @centrootiliachaves 

  

 A Lavadeira Anônima 

Série #Elasnahistória 

A Lavadeira Anônima é mais uma das mulheres 
que serviram a Faculdade de Teologia na história. 
Não conhecemos o seu nome, mas a Lavadeira 
não deixou de responder “apelo para colaborar 
com a Faculdade de Teologia”. Não tinha dinheiro 
para oferecer, mas queria colaborar, ofereceu-se 
para fazer o que sabia fazer “na segunda-feira ela 
chegou na hora marcada e combinou com dois 
moços para lavar roupas durante o ano”. 

Série baseada no livro "Rastros e Rostos do 
protestantismo brasileiro" escrito pela Profª 
Margarida Ribeiro. 

#coc #mulheresmetodistas #igrejametodista 
#fateo @centrootiliachaves 

  

  



Maria Moutinho 

Série #Elasnahistória 
 
Maria Moutinho é mais uma das mulheres 
desconhecidas presentes na história da Faculdade 
de Teologia. Conhecida como Mãe dos moços, 
trabalhou na faculdade como cozinheira, lavadeira, 
costureira e o que mais os moços precisassem, de 
pregar botão, passar roupa ou levar comida. 

Além do seu importante papel na faculdade, ela 
também colaborou no Congresso de Senhoras e era 
superintendente do Departamento de Missões. 

Série baseada no livro "Rastros e Rostos do 
protestantismo brasileiro" escrito pela Profª 
Margarida Ribeiro. 

#coc #mulheresmetodistas #igrejametodista #fateo 
@centrootiliachaves 

  

Maria da Silva 

Série #Elasnahistória 
 
Maria da Silva é mais uma das mulheres anônimas 
que contribuíram com o seu trabalho para o 
desenvolvimento da Faculdade de Teologia. 
Lavadeira, além de ofertar os seus serviços ofertou 
50$000 (cinquenta mil-réis) à faculdade. 

Toda quinta-feira vamos conhecer uma mulher que 
fez a diferença na história da Faculdade de 
Teologia. 

Série baseada no livro "Rastros e Rostos do 
protestantismo brasileiro" escrito pela Profª 
Margarida Ribeiro. 

#coc #mulheresmetodistas #igrejametodista #fateo 
@centrootiliachaves 

  

  

 


