
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.
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Há uma distinção bíblica entre “ter” o Espírito 
Santo e “ser cheio” do Espírito Santo. Toda 
pessoa que experimentou o novo nascimento 
tem o Espírito Santo: “esperamos em Cristo; em 
quem também vós, depois que ouvistes a palavra 
da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo 
nele também crido, fostes selados com o Santo 
Espírito da promessa o qual é o penhor da nossa 
herança, até ao resgate da sua propriedade, em 
louvor da sua glória” (Ef 1.12-14). 

O novo nascimento é uma obra que passa 
no íntimo da personalidade, onde o Espírito 
Santo cria a nova vida em Cristo e passa a agir 
no íntimo, no interior da natureza humana: 
“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário 
do Espírito Santo, que está em vós, o qual 
tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 
mesmos?” (1 Co 6.19). 

Naquele que nasceu de novo, o Espírito 
Santo testemunha no íntimo que, de fato, ela 
é uma nova criatura: “Vós, porém, não estais 
na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito 
de Deus habita em vós. E, se alguém não tem 
o Espírito de Cristo, esse tal não é dele” (Rm 
8.9). “Se habita em vós o Espírito daquele que 
ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo 
que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos 
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio 
do seu Espírito, que em vós habita” (Rm 8.11). 

Quem nasceu de novo, pois, tem o 
Espírito Santo: “Porque não recebestes o 
espírito de escravidão, para viverdes outra vez, 
atemorizados, mas recebestes o espírito de 
adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai. 
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus” (Rm 8.15-16). 

Entretanto, a Bíblia ordena a todo nascido 
de novo: “enchei-vos do Espírito Santo” ou 
literalmente “deixem-se encher pelo Espírito” 
(Ef 5.18 - NVI); “E todos foram cheios do Espírito 

Santo” (At 2.4); “Tendo orado, moveu-se o lugar 
em que estavam reunidos; e todos foram cheios 
do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia 
a palavra de Deus” (At 4.31); “Irmão Saulo, o 
Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por 
onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e 
sejas cheio do Espírito Santo” (At 9.17); “Porque 
era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de 
fé” (At 11.24); “E os discípulos estavam cheios de 
alegria e do Espírito Santo” (At 13.52). 

“A diferença entre ter e ser cheio do Espírito 
Santo é a mesma diferença entre comprar 
uma casa e mudar para uma casa. Ser cheio 
do Espírito Santo não se trata de possuir 
uma maior dose do Espírito Santo, mas o 
Espírito Santo possuir uma parte maior da 
nossa personalidade. Infelizmente, não lhe 
oferecemos todas as chaves para que tenha 
acesso livre em todos os sucessos de nossa 
vida. É preciso que ele disponha de tudo, 
porquanto não se trata de hóspede qualquer, 
mas do próprio dono da nossa existência.” 
(Oswald J. Smith - A concessão do Poder). 

Cada crente e toda igreja, Pastores, líderes 
e missionários, precisam da plenitude do 
Espírito Santo. Devemos buscar e viver uma 
vida no poder do Espírito Santo. Que o Senhor 
nos conceda corações sedentos desta bênção:
“Vem, Espírito divino, grande ensinador! 
Vem, descobre as nossas almas, Cristo o Salvador
Santo Espírito, ouve com favor!
Em poder e graça insigne obre o Teu amor
Vem, demole os alicerces da enganosa paz;
Aos errados concedendo Salvação veraz.
Vem, reveste a Tua igreja de poder e luz;
Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus.
Maravilhas soberanas outros povos vem;
Oh! Derrama a mesma bênção sobre nós 
também.” - Fanny Crosby.

Pr. Jeremias Pereira ∙ Pastor Titular

BUSQUE A PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO



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:
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“Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, 
até setenta vezes sete.” (Mt 18.22)

Que desafio brutal é esse de perdoar sempre! 
Quem é que dá conta disso? A Palavra de Jesus 
nos direciona a uma disposição constante de 
perdoar. Não apenas uma, duas, sete ou setenta 
vezes sete... mas perdoar sempre e sempre.

Perdoar é uma decisão. O perdão é um ato 
consciente de cancelar a dívida daqueles que 
nos devem. É ter por inocente aquele que 
nos causou algum tipo de dano, prejuízo, 
ofensa ou agressão, quer seja física, verbal 
ou emocional. Conceder perdão é isentar da 
penalidade que corresponde a uma culpa, 
assim como o juíz é capaz de absolver o réu.

Perdoar não é esquecer. Uma vez que 
decidimos perdoar, é preciso aprender a 
lidar com a memória sobre o dano sofrido. 
Não é uma tarefa fácil, pois a recordação 
de algo que nos feriu tem grandes chances 
de mexer com os nossos sentimentos. E, se 
este for o caso, será ótimo falar sobre estes 
sentimentos com o seu líder espiritual, seja 
o seu pastor ou líder de célula, para que te 
ajude em oração.

Perdoar envolve certa dose de sofrimento. 
Já que perdoar é uma decisão de abrir mão 
do seu direito ao reparo da falta sofrida, 
lidar com algum tipo de sofrimento se torna 
inevitável. Aquele que decide perdoar precisa 
estar pronto a sofrer o dano, sofrer o prejuízo, 
sofrer o estrago, talvez irreparável, e precisa 
lutar contra o desejo de vingança.

“Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem 
com Deus a ira, pois está escrito: ‘Minha é a 
vingança; eu retribuirei’, diz o Senhor.” (Rm 12.19)

Perdoar é amar pacientemente. A Bíblia 
diz que a natureza humana está afetada 
pelos efeitos danosos do pecado, por isso 
devemos ser mais tolerantes com os erros e 
faltas cometidos pelos transgressores. Isso 
não quer dizer que devemos ter uma postura 
complacente de aceitar tudo, mas quer dizer 
que aquele que ama está disposto a oferecer 
o perdão e apontar o bom caminho da 
disciplina e da correção.

“Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos 
outros, porque o amor perdoa muitíssimos 
pecados.” (1Pe 4.8) 

Sim, posso perdoar sempre, pois Jesus 
sempre estava disposto a perdoar. Ele 
decidiu perdoar os piores criminosos e 
marginais. Ele levou sobre si o pecado 
de muitos (Is 53.12), mesmo sabendo o 
tamanho da nossa dívida. O Senhor Jesus 
tinha consciência do sofrimento que passaria 
por amor de nós, ainda assim ele seguiu 
até o fim, até a morte, para que eu e você 
recebêssemos o poder de também perdoar 
sempre e sempre.

Jesus disse: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o 
que estão fazendo”. (Lc 23.34)

Pr. Adelchi Rangel ∙ Pastor Auxiliar



VENHA PARA 
A OITAVA!

Entre em contato com:
integracao@oitavaigreja.org.br

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Adelchi Rangel
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 2.542
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TURMAS DE DOMINGO - 9H  

• Sabedoria para a vida - Estudos em 
Provérbios
Coord.: Fábio Neves de Miranda
• Atos dos Apóstolos - Exposição do 
livro | Coord.: Dc. Danilo Roberto Araújo
• Panorama do Antigo Testamento - 
UPA 2 (13 e 14 anos) 
Coord.: Soraya de Souza
• Panorama do Antigo Testamento - 
UPA 2 (15 e 16 anos)
Coord.: Adriana Gonçalves
• As cartas de Pedro - Vivendo bem em 
meio à pressão | Coord.: Alexandre Rosas
• Romanos - UPA 1 (17 e 18 anos)
Coord.: Pr. Israel Abreu
• História do povo de Deus - Do reinado 
ao exílio | Coord.: Robson Portugal
• Parábolas de Jesus - Jovens Casados
Coord.: Pr. Israel Abreu
• O Sermão do Monte
Coord.: Cláudio Ferreira
• Liderança de GCOIs - Liderança 
cristã | Coord.: Pr. Eduardo Borges
• Introdutória 1 - Sua nova vida em 
Cristo | Coord.: Pb. Douglas Schneider
• Introdutória 2 - Sua nova igreja
Coord.: Daniel Câmara

• A tarefa da Igreja na missão de 
Deus | Coord.: Maria Cristina Gomes
• Eclesiastes e Cantares - Família
Coord.: Pb. Carlos Joel Pereira

TURMAS DE DOMINGO - 11H

• As gerações - Estudos em Gênesis - 
Oitava Jovem
Coord.: Gustavo Garabini
• Gálatas - Exposição do livro
Coord.: Sérgio Carneiro
• A família Contemporânea
Coord.: Adriano Faustino
• Período interbíblico (400 anos de 
Silêncio Profético)
Coord.: Fernando Vargas
• Treinamento de professores da EBT 
(Por indicação)
Coord.: Dalila dos Anjos

TURMAS DE QUINTA - 20H

• Evangelho segundo João - Exposição 
do livro (Currículo de 1 ano)
Coord.: Pb. Wellerson Chaves
• Período interbíblico (400 anos de 
Silêncio Profético)
Coord.: Fernando Vargas
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NOVA DATA!
6 A 8 DE SETEMBRO

LUCA MARTINI
       NA OITAVA

Lançamento do livro:
ENQUANTO A FILA NÃO ANDA.

Próxima quinta, dia 25/07, às 20h.



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

RECEPÇÃO 
DE NOVOS 
MEMBROS
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 de julho.
Entre em contato 
com a secretaria 
para inscrições: 
3449-8600. 

Ore, apoie, contribua e
participe de nossas ações! 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA
NO DIA 04 DE AGOSTO.
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