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Carta a uma esposa de pastor 

Belo Horizonte, 22 de abril de 1986. 

Querida amiga: 

Espero que esta carta não chegue antes 
do dia 26. Você logo entenderá a razão. Você 
sabe muito bem como eu gostaria de estar 
com vocês neste dia, mas não sei porque fui 
aceitar convite para a mesma data! São 
coisas da vida! Oro a Deus para que a 
cerimônia seja um culto de louvor ao 
Senhor, que tem sustentado e caminhado 
com vocês durante estes anos todos. 

Delnir, sei um pouco de sua luta e do 
quanto você significa para Auli. Você foi o 
anjo bom que Deus colocou na vida dele e 
você sabe muito bem disso. A princípio, sem 
entender a razão, mas aos poucos, Deus foi 
mostrando o quanto ele precisava de vocês 
dois juntos. 

Ao sentir o chamado para o ministério, 
mais do que nunca ele precisa de você. 
Gosto do versículo de Provérbios 3111: “O 
coração do seu marido confia nela”. E é isso 
aí. Nós somos o ponto de equilíbrio e por 
isso esse “ponto” deve estar sempre firmado 
em Jesus Cristo, para que os planos divinos 
se cumpram plenamente na vida da família. 

A barreira maior nessa busca para o 
cumprimento do chamado divino ele já 
venceu. Foi no dia 4 passado, o dia do 
exame. Hoje é o dia de glórias. Porém, 
muitas barreiras virão pela frente, como é 
natural em qualquer ministério pastoral. E 
mais do que nunca ele precisa sentir que o 
coração dele pode confiar em você. 

Amiga, a nova posição – esposa de 
pastor – eu entendo como privilégio e honra. 
Entre todas as mulheres, Deus escolheu 
você, Delnir, para ajudar Auli a cumprir um 
ministério específico para o qual ele está 

destinado. Entendo com isso que Deus 
espera de você aquela amiga e força motora 
no auxílio a enfrentar as dificuldades que, 
certamente, aparecerão. Mas, lembre-se, 
como disse John Jowett, que “a vontade de 
Deus nunca a conduzirá aonde a graça de 
Deus não possa guardá-la”. Tenha em mente 
que a esposa do pastor funciona como uma 
diplomata – aquela que promove a paz. Você 
sabe, como mulher que é, o quanto somos 
capazes de promover a paz ou a guerra. Seja 
para ele aquela presença boa e 
indispensável, cumprindo o ministério junto 
dele, com ele, ao lado dele, a favor dele, mas 
nunca no lugar dele ou contra ele. Lembre-
se de que, daqui para a frente, você vai aos 
poucos se tornando uma mulher só. Os 
problemas dos outros vocês compartilharão 
só entre os dois, o de vocês entre vocês dois e o seu... 

É isso aí, minha amiga. Os problemas 
nossos nós os choramos aos pés do Senhor, 
porque é muito arriscado compartilhar com 
membros da igreja ou pessoas que 
“aparentam amizades”. Não desanime. Se 
Deus lhe deu esta tarefa, vai lhe dar 
condições de cumpri-la. Ele não deixa 
ninguém pelo caminho, a não ser que nós 
larguemos as nossas mãos das dele. 
Também não desanime, pois apesar de 
esposa de pastor ser uma mulher só, algumas 
têm amigas que valem ouro. É o meu caso!!! 

Querida, seja bem-vinda ao rol das 
esposas de pastor. Não se abata com o 
título, sentindo-se como carga, mas que essa 
atitude seja uma expressão “aqui estou eu, 
Senhor, usa-me”. E, lembre-se de Jeremias 
51.56: “pois o Senhor Deus das 
recompensas, ele certamente retribuirá”. 

(...) 
(LEITE, Iracy de Araújo. Esposa de pastor, 

experiências que inspiram e edificam. Rio de 
Janeiro: Convicção, 2013, págs. 65-66)  
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Desde o dia 23/08, a UIECB está 
promovendo uma campanha de oração que 
continuará até dia 17/12, por meio da 
plataforma Zoom, de segunda à sexta-feira, 
sempre de 7h a 8h. Para participar, basta 
acessar o link a seguir: 
https://us02web.zoom.us/j/82675777550. 
Ele será sempre o mesmo. 
 

Noite de Louvor e Adoração 
Cumprimentamos os organizadores e os 
demais irmãos que viabilizaram a realização 
do evento ontem. Que Deus renove suas 
forças e os encha com o Santo Espírito. 
Parabéns! 
 

Domingo Missionário 

 
Durante o culto noturno, recolheremos 
ofertas específicas para investimento nessa 
área. Medite na seguinte passagem das 
Escrituras: “...vocês fizeram bem em 

participar de minhas tribulações. Como 
vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros 
dias no evangelho, quando parti da 
Macedônia, nenhuma igreja partilhou 
comigo no que se refere a dar e receber, 
exceto vocês; pois, estando eu em 
Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não 
apenas uma vez, mas duas, quando tive 
necessidade. (...). Recebi tudo, e o que tenho 
é mais que suficiente. Estou amplamente 
suprido, agora que recebi de Epafrodito os 
donativos que vocês enviaram. São uma 
oferta de aroma suave, um sacrifício 
aceitável e agradável a Deus. O meu Deus 
suprirá todas as necessidades de vocês, de 
acordo com as suas gloriosas riquezas em 
Cristo Jesus” (Fp 4:14-19). 
 

Parcerias Missionárias 
Na semana passada, recebemos relatórios 
do Pr. Aderson (CM Aracruz-ES) e do Pr. 
Richard (PV Hungria), que foram 
compartilhados no grupo dos membros da 
Igreja no WhatsApp. Quem quiser lê-los na 
forma impressa, fale com a secretária ou 
com o pastor. Ore por esses obreiros, suas 
respectivas famílias e ministérios. 
 

Dia da Esposa de Pastor (I) 
Na UIECB, dia 15 de outubro, 
homenageamos aquelas que, ao lado de 
seus esposos, compartilham os desafios do 
ministério pastoral e, muitas vezes, são as 
responsáveis pelo encorajamento 
necessário para que o ministro do evangelho 
siga em frente. Parabéns às esposas dos 
pastores congregacionais! A todas vocês o 
reconhecimento e a gratidão desta Igreja. 
 

Dia da Esposa de Pastor (II) 
O pastor Albert registra aqui seu louvor a 
Deus pela vida da sua esposa e auxiliadora 
idônea, a irmã Flávia, que de forma 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
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abnegada tem sido sua inseparável 
companhia e o seu necessário suporte no 
ministério pastoral, sobretudo à frente 
desta Igreja. 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. A 
UHEC estará responsável 
pela direção. O culto é 
uma atividade da Igreja 
e, portanto, a 
participação dos demais 

membros é esperada naturalmente, 
inclusive com o exercício dos demais 
serviços e dons. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima sexta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial e 
on-line, daremos 
continuidade à 
série Gente que 
fez! Pretendemos analisar relatos bíblicos 
sobre alguns personagens e, a partir da 
biografia deles, aprender lições importantes 
com os acertos e erros de cada um. Você 
poderá se identificar em meio às diversas 
histórias. Eis o tema da aula 8: Pilatos, o 
homem das decisões erradas. Nosso alvo: 

compreender que, em relação a 
Jesus Cristo, todos temos que 
tomar uma decisão inevitável, 
que afetará nossa vida para 
sempre. 

Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. Clique aqui! 
 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem 
em oração, se crerem, 
vocês receberão.” 
(Mt 21.22). 
 

• Pela saúde da Dca. Carmozina. 

• Pela saúde da irmã Stela. 

• Pela saúde do André (colega do Gilmar), 
em virtude da Covid-19. 

• Pelo nosso país e pelos nossos 
governantes, “para que tenhamos uma 
vida tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade” (1Tm 2.1-2). 

• Pela reserva do Pr. Albert, prevista para 
novembro/dezembro deste ano. 

• Pela saúde do Henrique (conhecido da 
Eliane), em virtude da Covid-19. 

• Pela vida do Henrique (sobrinho da Dca. 
Carmozina) e sua família, cuja casa foi 
incendiada. A família precisa de ajuda. 
Procure a Dca. Carmozina caso você possa 
fazer algo. 

• Pelos estudos do Albert Júnior, para que 
tenha êxito nos concursos que realiza. 

• Pela demanda judicial envolvendo a 
Igreja. 

• Pela saúde da Bárbara, que se acidentou 
em casa. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
• Bradesco: agência 02313, conta corrente 

0012657-8. 

• Pix: 28564425000142 (CNPJ). 

• PicPay: Igreja Evangélica Congregacional 
em Soteco.  

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dca. Níceas Bruna Dc. Rafael Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
UHEC Dc. Luís 

Dca. Carmozina 

Pregador(a) da noite Ana Lúcia Pr. Albert 
Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana Lucas 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Luciana M. Guilherme Vívian 

Recepção Márcia Matheus Dc. Luiz Sidneia 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Mariza 

18h15: 
Cloves 

18h30: 
Bráulio 

18h45: 
Sidneia 

19h: 
Guilherme 

19h15: 
Saturnino 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Setembro 
12 

- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

15 - Dia da Esposa de Pastor 

Outubro 

2 - Dia do Pastor Congregacional1 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

12h Almoço (pró-retiro) 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

9 
10h30 Reunião da ARCCA (Aracruz) 

- Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

2 Armezinda 

5 Vanusa 

6 Dca. Izabel 
19 Sidneia 

20 Vanúzia Bermudes 

28 Ana Lúcia 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes: CM de Jequié-BA (tel.: (75) 99226-6888; e-mail: diowende@gmail.com). 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson; tel.: (21) 97179-4671; e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com). 

Pr. Richard Oliveira: PV Hungria (tel.: +36 (20) 588-9520; e-mail: richardoliveira7391@gmail.com). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

 
1 Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Níceas Ferreira; 
Dc. Rafael Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. 
João Artur; Dca. Izabel Escodino; Dca. Marina Helena; 
Dc. José Francisco. 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Vice-Presidente: Pb. 
Pedro Júnior; 1º e 2º Tesoureiros: Rafael Albuquerque 
e Ladário Higino; Secretário de Patrimônio: Dc. Luiz 
Bermudes; Secretária Eclesiástica: Bruna Lopes. 
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