
OITAVA IGREJA - SEDE
Rua Nestor Soares de Melo, 
15 - Palmares · BH/MG
CEP 31160-540 
Tel. (31) 3449-8600 
oitava@oitavaigreja.org.br 

OITAVA BETIM
Av. Belo Horizonte, 
117 - Bairro
Espírito Santo.
Pr. Adelchi Rangel: 
99308-0633.

OITAVA MATOZINHOS
Rua Primeiro de 
Janeiro, 205 - Centro.
Pr. Thiago Assumpção:
99720-8019.

OITAVA NOVA LIMA
Rua Min. Orozimbo Nonato, 
488 - Vila Castela · Hotel 
Piemonte · Auditório Nova 
Lima. Pr. Tiago Torres:
98763-9082.

P
A

LA
V

R
A

 D
O

 P
A

ST
O

R

Cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. Ela, entre outras verdades, nos ensina que 
há um conflito espiritual invisível (Ef 6.10-18). Baseados nela, podemos concluir que pessoas 
de todas as idades podem ser alvo de ataque do diabo, inclusive, com opressão e possessão 
maligna. A Bíblia registra a história da libertação de um rapaz. Quando o Senhor Jesus perguntou: 
“desde quando isso lhe acontece?”, o pai disse: “desde a infância”. Não sabemos quantos anos 
ele tinha, mas a situação espiritual dele e da família era afetada por causa daquele ataque 
maligno (Mc 9.21).

Qualquer pessoa está sujeita ao ataque de espíritos imundos (Ef 2.1-10). Mesmo servos de 
Cristo, convertidos, também são alvos de ataques malignos. Há enfermidades colocadas por 
espíritos malignos, mas nem toda enfermidade a cura é expulsar um demônio. Deus tem, na 
sua soberania e bondade, usado a medicina no tratamento de doenças. 

As causas de opressão/possessão podem ser várias: pacto dos pais feito com demônios, 
consagração dos filhos a espíritos malignos – mesmo com boa intenção, pecados sexuais dos 
pais, abuso, violência sexual, práticas sexuais ilícitas às luz das Escrituras, envolvimento com 
ocultismo e bruxaria, pactos, consagrações com ocultismo pelas crianças, juniores e jovens 
mesmo por brincadeira, envolvimento com jogos, livros e filmes de bruxaria, terror, vampirismo 
e outras.

Muitas vezes, espíritos imundos se manifestam e procuram intimidar, colocar medo no povo 
de Deus com ameaças, acusações e zombarias. O crente sabe que ele, de si, nada pode, mas 
Cristo já venceu tudo. E o diabo sabe que ele já foi derrotado por Cristo na cruz. Cada crente e a 
Igreja anda e triunfa na vitória de Cristo. A Bíblia nos ordena a resistir aos demônios em nome 
de Jesus e na mesma autoridade ordenar que eles se retirem (Tg 4.7 | Mc 9.25).

A libertação vem por intermédio da obra de Cristo realizada na cruz, pela autoridade que 
há em Seu nome. Por outro lado, a pessoa precisa entregar sua vida a Cristo, converter dos 
seus maus caminhos, renunciar a qualquer aliança e pacto com espíritos imundos, crescer no 
conhecimento da Palavra de Deus e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

A proteção da igreja e do crente individualmente é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Devemos fazer como aquela criança aluna da Escola Bíblica, ao ser indagada: “se o diabo bater 
à porta do seu coração, o que você fará?”. Ela respondeu: “Peço ao Senhor Jesus para abrir e 
pronto, resolvido qualquer problema”.

O estudo da Palavra de Deus, aconselhamento cristão e a oração dos irmãos é de vital 
importância para o fortalecimento e progresso da vida daquele que foi liberto, e também, de 
toda a igreja. 

É preciso vigiar, orar e ajudar os que estão enfrentando tempos de luta com opressão e 
possessão. É preciso louvar a Cristo e celebrar com grande gozo a vida dos que foram e têm 
sido libertos. Confiemos e andemos com ele, salvos, seguros, protegidos e corajosos.

Pr. Jeremias Pereira ∙ Pastor Titular 

BATALHA ESPIRITUAL



DÍZIMOS E OFERTAS · Em espécie, cheque, comprovante de depósito/
transferência ou pelo  e-mail: dizimo@oitavaigreja.org.br. Favorecido: Oitava 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (CNPJ: 21.854.112/0001-80), nas contas:
BRADESCO
Ag.: 2465-1
C/C.: 104565-2

BANCO DO BRASIL
Ag.: 1614-4
C/C.: 89846-5

CAIXA ECONÔMICA
Ag.: 0815 | OP.: 003
C/C.: 2557-2

ITAÚ 
Ag.: 6633
C/C.: 18997-9

#OITAVAIGREJA

oitavaipbh oitavaigreja
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CONFESSE OS SEUS PECADOS
CANCELE SUAS DÍVIDAS 
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Quando o assunto é dívida financeira, 
muitas pessoas estão atrás de soluções 
mágicas para resolver os seus problemas. 
O acúmulo de dívidas acontece quando 
damos pouca importância à realidade que 
estamos vivendo e, quando percebemos, 
estamos com uma conta maior do que a 
capacidade de pagar. É verdade que algumas 
dívidas podem vir de prejuízos inesperados, 
como doenças, crises financeiras globais 
ou, quem sabe, uma herança negativa. Para 
quitar dívidas financeiras há dois caminhos: 
primeiro, ganhar mais e gastar menos; e, 
segundo, ter suas dívidas perdoadas pela 
bondade do credor.

A Bíblia afirma que temos uma herança 
negativa e, por causa dela, cometemos 
mais erros que aumentam a nossa dívida. 
Esta herança é o pecado original, ou seja, 
aquela desobediência de Adão, que por 
ser representante da raça humana, teve 
consequências sobre toda a humanidade. 
Logo, temos uma predisposição negativa e 
por causa desta herança somos inclinados ao 
mal e a cometer mais pecados.

Se dívidas financeiras podem virar uma 
bola de neve, mal podemos mensurar o que 
os nossos pecados podem fazer conosco. 
Pecados acumulados nos afastam do nosso 
Criador e ofuscam a sua imagem em nós. 
Quando fomos criados, fomos feitos à 
imagem e semelhança de Deus, isso significa 
que temos qualidades e características 
divinas em nosso DNA, mas por causa do 
pecado, este DNA foi corrompido e somos 
agora inclinados ao mal. 

O pecado original (de Adão) que coloca 
todas as pessoas na condição de condenadas 
(ou seja, irão para o inferno), é perdoado 
quando alguém se rende a Jesus como 
Senhor e Salvador da sua vida (Jo 3.16). Mas 
mesmo depois de convertidos, precisamos 
continuar lutando contra o pecado, pois a 
prática do pecado nos distancia de Deus e 
nos torna cada dia mais insensíveis à nossa 
miséria espiritual. 

Para termos as nossas dívidas canceladas e 
termos vitória sobre o pecado, a Bíblia ordena 
que tenhamos a prática da confissão de 
pecados a Deus, em primeiro lugar e, depois, 
a um irmão na fé que poderá nos ajudar a 
carregar o nosso fardo. Os dois versículos 
abaixo confirmam isso:

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” (1 Jo 1.9)

“Confessai, pois, os vossos pecados uns aos 
outros e orai uns pelos outros, para serdes 
curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica 
do justo.” (Tg 5.16)

Por meio da confissão a Deus, temos os 
nossos pecados perdoados e recebemos a 
justiça de Cristo. Por meio da confissão de 
pecados a um irmão, temos ajuda em nossas 
lutas e a oportunidade de sermos curados do 
domínio do pecado.

Cancele as suas dívidas, confesse os seus 
pecados. 

Pr. Iury Guerhardt  ∙ Pastor Auxiliar



VENHA PARA 
A OITAVA!
Entre em contato com:
integracao@oitavaigreja.org.br

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Iury Guerhardt
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Coord. de Comunicação 
· Will Rios
Criação e Diagramação 
· Larissa Lopes e Priscila Paly
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e Arthur Möller

Fotos · Arquivo 
· Banco de Imagens
· Imagens free
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000
Informativo · nº 2.541
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Deus pediu a Abraão que levasse seu filho Isaque para ser sacrificado. Pinte onde tem pontinhos 
e descubra o que ele levou para o sacrifício. Leia Gênesis 22.1-13 e conheça a história completa! 

Sejam bem-vindos, novos membros!
Nossa família está crescendo! Em junho, no dia 30, a Oitava recebeu 40 novos membros por 

batismo e profissão de fé. Estamos muito alegres com a chegada de nossos irmãos! Louvado 
seja o Senhor! 

A próxima recepção acontecerá no dia 28/07. Os pais que desejam batizar seus filhos 
menores precisam participar da aula sobre a Teologia do Pacto, que será realizada no dia 
24/07. Entre em contato com a secretaria para inscrições: 3449-8600. 
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Fortalecimento da Família 
TEMA: CASADOS E FELIZES | COM PR. GIDIEL CÂMARA

AMANHÃ 15/07, ÀS 20H. 
Haverá cuidadores de crianças. Participe!

PROJETO AMPLIAR 
A AWISO precisa de dentistas (odontopediatria) 

voluntários para atuar no projeto que atende pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. 

Se você pode ajudar, entre em contato: 3426-3562. 

PRÓXIMA EDIÇÃO NO DIA 24/08
Saída da Oitava Igreja às 7h e retorno às 21h30.

Local: Sede Campestre. Inscrições abertas! 

As canecas dos 50 anos estão sendo 
vendidas na Livraria, no primeiro andar 
de nosso prédio. Adquira, presenteie e 
leve a celebração do Jubileu de Ouro 
para sua casa!

LIVRARIA



CONTATOS  PASTORAIS  SEDE

Pr. Jeremias Pereira · (31) 99179-6968
Pr. Bruno Barroso · (31) 98885-8668
Pr. Eduardo Borges · (31) 98430-8095

Pr. Eloízio Coelho · (31) 99437-4896
Pr. Gidiel Câmara · (31) 98766-7555
Pr. Israel Abreu · (31) 98242-8596
Pr. Iury Guerhardt · (31) 99925-6079

Pr. Luís F. Nacif  · (31) 98887-2131
Pr. Roberto Santos  · (31) 99205-8915

EVANGELISTA  
Pb. Carlos Joel Pereira · (31) 99235-2485

DOMINGO 
· Culto de Celebração
7h · 9h · 11h · 17h · 19h30
9h · Culto Infantil 
· EBT: adultos, UPA, infantil 
e juniores
11h · EBT: adultos, infantil
 e juniores 
17h · EBT: infantil e juniores 
19h30 · EBT: infantil e juniores
SEGUNDA 
7h · Reunião de Oração 
20h · Reunião de Oração 
         (Oitava Jovem)
TERÇA 
7h · Reunião de Oração 
14h · Tarde da Esperança 
19h30 · CETRO 
QUARTA
7h · Reunião de Oração 
20h · Culto da Família 
· EBT: infantil
QUINTA 
7h · Reunião de Oração 
19h30 · CETRO 
20h · Culto de Oração 
· EBT: adultos, infantil 
SEXTA 
7h · Reunião de Oração 
SÁBADO
5h · Reunião de Oração dos 
Homens (quinzenal) 
19h30 · Culto de Adolescentes 
· Culto 8/80 · Oitava Jovem 
20h · Culto · Jovens Adultos

EXCEÇÕES:
17h · 1º e 3º domingo do mês: 
Culto dos Juniores 
17h · Último domingo do mês: 
Culto em Inglês
DIARIAMENTE: 
GCOIs nas casas

AGENDA SEMANAL

71 ANOS DA 
SOCIEDADE BÍBLICA 
DO BRASIL (SBB)

Culto Especial no dia 17 de julho, 
quarta-feira, às 20h.
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