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Irmãos, o folclore ao derredor da família do pastor é Praticamente nada se conhece sobre a esposa dos 

intensamente criativo, chega a ser hilário. Quando se profetas, a não ser a do profeta Oséias, a quem Deus 

trata da esposa do pastor, beira o tragicômico. O mandou que se casasse com uma prostituta, como um 

submundo eclesiástico concebe mitos de como deve exemplo vivo e dramático do adultério do povo de 
1ser a esposa do pastor e os estereótipos são Israel.  Isto só vem provar que o ministério profético 

multiplicados. Se alguém conseguir alcançar o padrão não é sequer abalado por tal desdita. Qualquer homem 

criado por tais mentes, teria sido colocada em pedestal de mente sã ficaria trespassado se a sua esposa fosse 

uma deusa. Esposas de pastor são alvo de alguns uma mulher que se prostitui. No entanto, Oséias 

poucos juízos que pretendem moldá-las segundo um continuou profeta, honrado, imaculado, visto que seu 

modelo inexistente, tentando encaixá-las à torniquete. chamado não dependia sequer de quem fosse a sua 

Mas existem mulheres inteligentes e livres que não se esposa. Eu creio que muitos dos apóstolos, dos 

deixam entrar na caixa, e outras, nobres, que não profetas, dos pastores dos tempos bíblicos, não seriam 

admitem preconceitos para com suas irmãs em Cristo. convidados para serem pastores das igrejas 

Livres, altaneiras, independentes, não vivem pelo contemporâneas. 

molde, mas são singularizadas por Deus e são alegres, 

esposas de homens honrados, presbíteros, diáconos, e A Bíblia praticamente não menciona as esposas dos 

bispos docentes. sacerdotes. Os reis que exerciam o papel de pastores, 

que pastorearam o povo de Israel, suas esposas eram 

Haveria na Bíblia alguma orientação que pudesse famosas desconhecidas. Veja o caso de Davi, pastor 

servir de base para molde, ao qual as esposas dos de Israel. Delas conhecemos, raramente, seus nomes, 

oficiais da igreja deveriam se adaptar? Tive a pachorra e alguns detalhes que jamais afetaram o seu ministério 

de fazer uma pesquisa detalhada e acurada em todos pastoral. Nem mesmo os seus filhos, simplesmente 

os livros das Escrituras na tentativa de encontrar o para provar que o mito de que esposa de pastor é 

modelo de uma “esposa de pastor”. Procurei no Antigo metade de seu ministério, filhos e família é a outra 

Testamento para ver como eram as esposas dos metade. O chamado pastoral não atinge a família do 

profetas, dos sacerdotes, dos reis. Procurei no Novo pastor, nem mesmo a sua esposa, impondo-lhe que 

Testamento em busca de encontrar modelos de seja também vocacionada, filhos vocacionados. 

esposas dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, Jamais! A vocação é individual. 

dos apóstolos. Esforço inútil, vão. Perdi meu tempo. 

Não encontrei em lado nenhum tal modelo, nem Paulo, que provavelmente era viúvo, ou divorciado (e 

insinuações que tais. Ele é simplesmente inexistente. pode ter certeza de que existem argumentos sobejos 

E olha que diligentemente o procurei. Não existem! para provar o que estou asseverando), ainda que fale a 

respeito do casamento e instrua os cônjuges sobre 

Encontrei a respeito da esposa crente em geral, no este estado nobre, digno, da honradez do pacto 

atacado, mas não no varejo eclesiástico ministerial. nupcial, do relacionamento conjugal, ainda assim, 
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ensina com clareza, completando o ensino de 

Cristo, sobre o divórcio, tal como encontramos em 
2I Coríntios 7 ;  mas se foi casado, e eu creio que foi, 

nada se fala a respeito de sua esposa. Pedro? Bem… 

esse certamente foi casado. Jesus curou a sogra de 
3Pedro   e esse milagre foi uma menção “an passant”. 

Sobre a 

famílias. Um momento na história, portanto, muito 

específico. Mas, mesmo neste caso, nada tem a ver 

com as esposas de pastores ou missionários em 

particular, mas aos crentes, como recomendação geral. 

Você sabe qual era o nome da esposa de Mateus? 

Quem foi a esposa de Barnabé? Foi mencionado quem esposa de  Pedro nada, absolutamente nada, é 

eram os filhos de Estevão? Continue pesquisando… mencionado em todas as páginas do Novo Testamento. 

perca o seu tempo em buscar argumentos a fim de Cristo chamou a Pedro e não a esposa de Pedro. 

impor suas normas às mulheres que tiveram a ventura Apóstolo foi Pedro, sua esposa jamais foi apostoliza. 

de se casar com pastores.Bispo era Pedro, sua esposa jamais foi episcopisa. 

Nem se sabe sobre a “misses Simão Pedro”.

Bem, e daí? Daí, que em toda e qualquer situação as 

esposas dos pastores, dos missionários, dos apóstolos, Houve, entre os apóstolos, até uma boa discussão 

dos profetas, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes sobre aqueles que eram acompanhados de suas 

da igreja, não são mencionadas, nem mesmo os seus esposas nas viagens, mas nomes destas mulheres e 

filhos, exceto os filhos de Eli, mas no caso como gente traços de sua personalidade não foram sequer 

adulta.mencionados. Eram desconhecidas, não porque não 

fossem importantes, mas porque não eram importantes 

Por que seria? Entendo que não o são porque o no que tangia o ministério pastoral deste ou daquele. 

pastorado não tem nada a ver propriamente com o Aqueles pastores voltavam para a casa e encontravam 

casamento, com esposas, com a família em si. Diz o suas mulheres e esta era a porção que Deus havia lhes 

texto bíblico que o oficial deve ser marido de uma só dado. 

mulher. Mas o ponto não aponta para qualquer 

característica específica que, porventura, tivesse que Paulo argumenta que, em casos específicos de 

adornar a esposa de um pastor. Não existe esta perseguição, como eles estavam vivendo no primeiro 

vocação nas Escrituras, a vocação de “esposa de século da igreja cristã, recomendava a que não se 
4 ministro, de reverendo”. Ainda que as instituições casassem, que ficassem tal como ele, solteiro, viúvo.  

criadas por Deus, como a família, as mulheres que Esta recomendação era para um momento muito 
Deus deu aos seus servos, os filhos que o Senhor peculiar, que o romanismo tomou como regra, 
acrescentou à casa do pastor, sejam uma bênção apontando como norma o celibato para os seus líderes 

5 inaudita, mas o pastorado é um chamado para o pastor papistas . Mas, até o celibato é uma forma óbvia de se 
de “per se”. A esposa do pastor não foi chamada, não calar sobre a esposa de pastor, porque este 
foi vocacionada, não foi destacada para um ministério mandamento temporário atingia somente os homens. 
de “esposa de pastor”. Entre os dons arrolados no Novo Afinal, uma coisa era correr do perigo sozinho, outra 
Testamento, nenhum deles menciona o dom de “esposa era levar a esposa grávida e filhos pelas caladas da 
de pastor”. noite em fuga da atroz perdigueira perseguição. A 

recomendação, portanto, era no sentido de proteger as 
Este é um mito que tem sido produzido por mentes esposas, os filhos, se os tivessem. E esta 
férteis e inquietas, alimentado a esperteza de muitas recomendação era para os crentes solteiros (jovens, 
pessoas nas igrejas em nossos dias, contudo, sem portanto), viúvos e divorciados em geral, Paulo não 
encontrar qualquer fundamento bíblico. Pastor não casa dirige a sua recomendação aos pastores e suas 
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2.  I Coríntios 7.10-15
3. Marcos 1.29-31
4. I Coríntios 7.8
5. I Coríntios 7.9
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com uma “vocacionada”. Pastor casa com um mulher. Estudos têm demonstrado que, ainda que as famílias 

Ela não é, rigorosamente falando, “esposa de pastor”. dos pastores e suas esposas estejam sujeitas às 

Ela é esposa de um homem, que é pastor. O intempéries da existência, o fato é, muitos filhos de 

esteriótipo de “esposa de pastor” tem assustado a pastor preferem o pastorado. Muitas filhas de pastor, 

milhares de jovens, que preferem casar com um se casam com pastor. Quando estava no Seminário, 

bancário, com um jogador de futebol, com um fazendo o meu bacharelado em teologia, de entre 52 

economista, com um taxista. “Esposa de pastor? Eu? alunos daqueles dias, 18 eram filhos de pastor e se 

Jamais! Não sou vocacionada!” alegravam de seguir os passos de seus pais.  

Brincávamos até, que tínhamos criado uma confraria 
6 que intitulamos: SOFIPA (Sociedade dos Filhos de A Bíblia quando fala da mulher virtuosa , não está 

10descrevendo uma mulher de pastor. Os Salmos 127 e Pastor ).  Esposas de pastor, muitas delas, são 
7 imensamente realizadas como mulheres (eu disse, 128  não descrevem a mulher do profeta e nem do 

como mulheres), como companheiras de um homem, sacerdote. Descrevem uma mulher, uma esposa que 

que se orgulham do que seus maridos fazem e não haveria de ser desejada pelo seu marido. Cantares de 
8 precisam, necessariamente, ser outra coisa, senão Salomão  não está descrevendo poeticamente a 

suas esposas, suas mulheres, delícias de seus olhos.esposa de um apóstolo, mas a sensualidade e o idílio 

entre um homem e uma mulher, que bem poderia ser 

Deus me deu uma esposa, que jamais se curvou a ser entre um pastor e sua mulher.

“esposa de pastor”. Quiseram encaixá-la, mas ela livre 

como era, livre viveu, altiva, independente, acima dos Lembro-me dos dias em que estava no Seminário 

esteriótipos. Foi esposa de um homem que a amou Presbiteriano do Sul. Nossos colegas, que estavam, 

profundamente e ela o amou profundamente. Teve as jovens, na idade de encontrar as suas futuras 

suas tristezas, é verdade, porque casar-se comigo não esposas, saíam, olhos atentos. Invariavelmente, 

foi fácil. Não por que eu fosse pastor, mas por que era quando um seminarista era perguntado sobre se a sua 

eu (e como eu era eu!). Mas teve muitas alegrias, namorada era bonita, vinha ele desenchavido 

porque era eu, sem falsa modéstia. Ela nunca beijou o respondendo num tom piegas: “Ah! Ela é muito 

pastor, mas beijava o seu marido. Eu nunca abracei vocacionada!” Quando os nossos colegas diziam que 

uma vocacionada esposa de pastor, eu abracei, e não a namorada era muito vocacionada, via de regra, 

foi pouco, a minha mulher. A porção de qualquer haviam encontrado umas meninas muito feinhas, 

homem durante a passagem de nossa vida aqui sobre tadinhas… mas… “vocacionadas”. Quanta tolice! 

a terra é a mulher amada. O pastor não se alegrará 

jamais com uma vocacionada para ser esposa de Pastores que se casaram com mulheres, no sentido 

pastor, mas para ser a sua mulher, como qualquer pleno da palavra, foram felizes. Não buscaram 

outro ser humano. As palavras do pregador afirmam esposas talhadas para serem “esposas de pastor”, 

isto com todas as letras: “Goza a vida com a mulher buscaram mulheres crentes para as quais foram 

que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais atraídos. Eram aquelas garotas a “delícia de seus 

Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua olhos”, como fora a mulher de Ezequiel, o profeta, tal 
9 porção nesta vida pelo trabalho que te afadigaste como descrita na sua profecia, capítulo 24.  Meninas, 

11debaixo do sol.”crentes sim, mas bonitas, charmosas, altivas, 

inteligentes. Mulheres, mulheres acima de tudo. 

6. Provérbios 31.10-31
7. Salmos escritos por Salomão sobre a vida em família, marido, esposa e filhos, que não se refere, exclusivamente, 
aos pastores e oficiais da Igreja de Cristo, nem no AT, nem no NT
8. Cântico dos Cânticos 
9. Ezequiel 24.15-21
10. Estudei no Seminário Presbiteriano do Sul nos anos de 1971 a 1974
11. Eclesiastes 9.9
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UMP

Sexta Jovem
Nessa sexta, 22/04, em virtude do feriado 
prolongado de Tiradentes não houve Sexta Jovem. 
Mas na próxima sexta, 29/04, às 20h, no salão 
João Calvino, esperamos pela juventude para 
darmos continuidade ao estudo das Cartas a 
Timóteo e comemorarmos os aniversariantes do 
mês de abril. 

Esperamos por todos os jovens! 

Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens 
que desejam cantar para os ensaios que 
acontecem todos os sábados a partir das 17h no 
templo de nossa igreja. 

Venha louvar a Deus! 

Escola Dominical
Hoje, em virtude do feriado prolongado de 
Tiradentes a nossa classe dominical será conjunta 
no templo de nossa igreja. 

No próximo domingo, 1º/05, retomaremos com a 
classe da UMP, às 09h, para juntos iniciarmos o 
estudo da lição 5: "Adoração - Princípios 
Fundamentais" da apostila ''As Grandes Doutrinas 
da Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. 
Aguardamos os nossos jovens para juntos 
estudarmos as Sagradas Escrituras. 

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

Equipe 2:
Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/101 – São Bento
Tel.: 3296.0496

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

“Está alguém entre vós aflito? Ore. 
Está alguém contente? Cante louvores.”
                                             Tiago 5:13

Reunião de Oração: 
Dia 26/04/16 - Terça-feira - 8h30min. e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Rosane Arumaa

Reunião Executiva:
Dia 26/04/16 às 15 horas
Esperamos toda a diretoria e relatoras.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Carlos, José Maria, José Espeschit, 
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William 
Fernandes, João
 
Segunda-feira: Cláudio Murilo

Quinta-feira: Éder Mello

Sexta-feira: Fernando Boson

CORAL INFANTO-JUVENIL

Ensaio hoje às 17h. Nosso próximo compromisso 
agora é no culto do dia 08 de maio pela manhã. 
Teremos menos ensaios. Portanto, não falte nem se 
atrase. Convidamos aos ex - coristas que se juntem 
a nós em louvor e gratidão por tantas bênçãos e em 
especial pelos 30 anos de Coral Infanto-Juvenil! 
Esperamos por todos hoje à tarde. 
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NOTA DE GRATIDÃO 

‘‘E não somente isto, mas também nos gloriamos nas 
próprias tribulações, sabendo que a tribulação 
produz perseverança; e a perseverança, experiência; 
e a experiência, esperança.’’  Romanos 5.3-4.

Agradecemos primeiramente a Deus que nos 
capacitou a suportar as tribulações com paciência e 
perseverança.

Ele é fiel à Sua Palavra e às Suas promessas e 
mostrou a Sua misericórdia para conosco, abrindo no 
Seu tempo, a porta de um novo emprego.

Agradecemos aos amados irmãos que estiveram 
orando em nosso favor, pelas palavras de ânimo, 
pelo empenho de muitos que se dispuseram a ajudar 
na indicação de oportunidades de trabalho e àqueles 
que agora se unem a nós em alegria, rendendo 
conosco graças ao nosso Deus.

A Ele toda a Glória e Louvor!

‘‘...regozijai-vos na esperança, sede pacientes na 
tribulação, na oração, perseverantes;’’ Romanos 
12:12.

Celso Freire dos Reis e família.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu nesta semana, sendo o seu corpo 
sepultado na última terça-feira, D. Eufrásia 
Heringer Silva, aos 86 anos. D. Eufrásia, membro 
de nossa Igreja desde 1947, deixará saudades 
entre nós. 

Serva dedicada que prestou relevantes serviços à 
nossa Igreja. O sepultamento aconteceu no 
cemitério do Bonfim. Nossos pastores Revs. 
Ludgero e Edson conduziram o culto fúnebre.   

À família Heringer, expressamos nossos mais 
profundos sentimentos e rogamos ao Pai Criador e 
Mantenedor da vida que console os corações 
enlutados. 

CORAL NA SANTA CASA

Pela graça de Deus, participaremos hoje à tarde 
do trabalho evangelístico na Santa Casa. O 
Senhor tem nos proporcionado experiências 
espirituais profundas, que nos fazem ver a 
realidade desta vida, sua finitude, nossa 
insuficiência e nossa total dependência de Deus. 

Ele promete vir ao nosso encontro para nos 
socorrer nestes momentos de aflição, 
contemplando-nos com a verdadeira alegria e paz, 
que só Deus pode nos proporcionar. 

Muitos que nos ouvem são cristãos evangélicos. 
Temos, então, a grande alegria de poder formar ali 
um grande coral. Alguns funcionários, nos 
elevadores, nas portarias, nos corredores, ouvem 
a mensagem cantada e se alegram conosco.

Nesta oportunidade, seremos acompanhados pelo 
nosso Conselheiro, Rev. Edson, que entregará a 
mensagem de Deus.

Compareçamos todos, coristas e UPH!

Entrada pela Portaria dos Colaboradores, à Rua 
Ceará, às 15h45min.

ESCOLA DOMINICAL

Conforme calendário de nossa Escola Dominical, a 
aula deste domingo, 24/04, a partir da classe dos 
adolescentes, será em classe conjunta no Templo.

Como estamos estudando neste semestre sobre 
Eclesiologia - Doutrina da Igreja, estudaremos na 
manhã deste domingo sobre “Batismo Infantil”. 
Assunto valioso que diz respeito à Doutrina da 
Aliança. 

O Rev. Edson estará trazendo a nós o estudo deste 
precioso tema.  Participemos!
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24/04
Albano Grassi 
Rafael Soares de Oliveira Serra Morais 
Renato Monteiro de Oliveira Russo 

25/04
Maria Erminia de Lima Galvão  
Renan do Rêgo Silva Pacheco 

26/04
    Beatriz Aguiar de Ávila 

Maria Clicia de Souza Cezar
Renata Coimbra Bertolini Bueno 

27/04
Sandra Monteiro de Oliveira dos Santos 

28/04
    Jonatas Faria Melo

29/04
Josias Faria de Melo 

    Miguel Rocha do Carmo 
Patricia Rocha Patricio 

    Rodrigo Perillo de Carvalho  

30/04
    Elizeu Domingues Gomes  

Fernando Antonio Randazzo Boson 
Marcos Vinícius Leite Dias  

    
    
    

    
    

    
    

    

    

    

    
    

PRIVILÉGIOS DA SEMANA

As atividades de nossa igreja durante a semana 

são intensas. Anote em sua agenda e participe:

Segunda-feira:

Reunião de oração às 19h30min.

Terça-feira:

Reunião de Oração às 8h 30min e 14h 30min.

Ensaio do Coral Feminino às 20 horas.

Quarta-feira:

Ensaio do Coral da Igreja às 20 horas.

Primeira Quarta-feira: reunião plenária da 

Sociedade Auxiliadora Feminina às 14h 30min 

Quinta-feira:

Culto Doutrinário às 19h 30min.

Ensaio do Coral Masculino

Sexta-feira:

“Sexta Jovem” – encontro da juventude da igreja 

às 19h 30min.

Sábado:

Ensaio do Coral da Juventude às  15 horas.

Domingo:

Escola Dominical às 9  horas.

Culto Matutino às 10h 20min.

Ensaio de corais às 17 horas.

Culto Vespertino às 19 horas. 


