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“Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, 
e lhe chamou Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR.” 
(I Sm 7.12) 

A prática de colocar pedras para comemorar 
acontecimentos importantes faz parte da cultura dos 
hebreus desde o tempo em que Jacó ergueu um memorial 
em Betel (Gn 28.18-22 / 35.1-15). 

O livro de Josué, que nos motiva a pensar sempre que o 
Reino de Deus seguirá a conquista, nos ilustra com vários 
exemplos este costume dos israelitas. 

Por várias vezes pedras são colocadas para marcar e 
celebrar acontecimentos: doze pedras no meio do Rio 
Jordão (Js 4.9) e outras doze na margem ocidental em Gilgal, 
a fim de marcar o local onde as águas se abriram e Israel 
atravessou para a terra prometida (Js 4.1-8). Um montão 
de pedras no vale Acor servia para lembrar aos israelitas 
a desobediência de Acã (Js 7.24-26). E outro montão de 
pedras marca o lugar onde o rei de Ai havia sido sepultado 
(Js 8.29). 

Ainda outro conjunto de pedras encontrava-se na caverna 
de Maquedá para marcar o lugar onde cinco reis haviam 
sido derrotados e mortos (Js 10.15-27). Antes de sua morte, 
Josué ergueu uma grande pedra para servir de testemunho 
e lembrar aos israelitas do voto que haviam feito de servir 
e de obedecer somente ao Senhor (Js 24.26-28). A Pedra 
que Samuel colocou para celebrar aquela vitória contra os 
filisteus era uma lembrança para os israelitas que Deus os 
havia ajudado e continuaria a ajudá-los se confiassem nele 
e guardassem a aliança (W. W. Wiersbe). 

”Até aqui nos ajudou o Senhor”
Há um grande encorajamento para a nossa vida e igreja. 

Podemos afirmar que a igreja terá um segundo semestre 
vitorioso porque temos a companhia do Deus Todo 
Poderoso, manifestado em Cristo Jesus, o Rei dos reis e 
Senhor dos senhores.

Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele nos tem 
dado uma história de conquistas, uma história maravilhosa 
de avanços, bênçãos com medida e bênçãos que não 
conseguimos medir. Se olhamos apenas nosso passado 
recente, apenas o primeiro semestre deste ano do Jubileu, 
2019, temos muito, muito, muito o que agradecer e celebrar.  

Com lábios cheios de alegria, podemos contar e cantar o 
que o Senhor tem feito por nós:

“Conta as bênçãos! Dize quantas são
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!”
Temos passado pelo fogo, passamos pelas tempestades, 

enfrentamos as enchentes e dias de angústias, mas o Senhor 
vitorioso tem nos trazido a um lugar seguro e de descanso: 
sua inconfundível presença e seu refúgio forte. Aleluia! 

“O fundador da Missão para o interior da  China, J. 
Hudson Taylor, costumava pendurar em todas as casas 
onde morava uma placa que dizia 'Ebenézer – Jeová Jiré'. 
Juntas essas palavras em hebraico significavam: 'Até aqui 
nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante’." 
(W. W. Wiersbe – Comentário Samuel). 

Que grande estímulo para nossa fé, serviço, perseverança 
para edificação dos irmãos e para a evangelização e missões 
aos povos não alcançados.

Encaremos as novas oportunidades e os novos desafios 
do segundo semestre de 2019 com a certeza que aquele 
que nos guiou até aqui é fiel e ele prometeu que estará 
conosco até a consumação dos séculos. 

Avante, Oitava! Há muito para conquistar para o Reino 
de Cristo. 

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular

PALAVRA DO PASTOR  • 

A IGREJA 
AVANÇARÁ 
PORQUE O 
SENHOR A 
IMPULSIONA
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BOA, BOA, BOA!
GCRIE

No dia 1º de junho, o GCRIE (Gerenciamento de Carreira, 
Recolocação, Inovação e Empreendedorismo) recebeu, 
na Oitava, as palestrantes Larissa Romero e Bruna 
Sena. Aproximadamente 40 pessoas acompanharam os 
ensinamentos e aprenderam dicas sobre como alcançar 
a alta performance pessoal e profissional em um mundo 
cada vez mais competitivo. Tem vontade de empreender? 
Quer ter sucesso em seus negócios? Participe das próximas 
programações do GCRIE! 

JANTAR ROMÂNTICO "POR TODA A VIDA"

O Ministério de Família realizou no dia 07/06 um evento 
para os casais casados da Oitava, em comemoração ao 
Dia dos Namorados. O jantar romântico "Por toda a vida", 
realizado em um restaurante no bairro Floresta, teve a 
participação de 160 pessoas. “Dezenas de casais reunidos 
em um local especial, para comemorar uma data mais que 
especial. Na ocasião, fomos ministrados por Olindo e France 
Batistelli e o resultado foi extremamente positivo!”, contou o 
responsável pelo Ministério, Pr. Roberto Santos.
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DIA DOS NAMORADOS DO ANTES DO SIM
No dia 20/06, o "Antes do Sim", da Oitava Jovem, 

promoveu um jantar romântico em comemoração ao mês 
dos namorados. O som ambiente, as luzes e a decoração 
rústica deram o toque de romantismo que o momento 
pedia. O clima só mudou quando os 22 casais que estavam 
presentes se serviram das duas opções de cardápio: feijão 
tropeiro e macarrão na chapa. Antes, porém, o Pr. Eduardo 
Borges ministrou a mensagem: “E vos conhecereis de 
verdade e essa verdade vos libertará”.

BOA, BOA, BOA!
ACONTECEU NA OITAVA  •

RETIRO COM DEUS

O 2º Retiro com Deus de 2019 foi realizado no último dia 
22. Quase 130 pessoas estiveram presentes e puderam 
experimentar da presença e do agir do Espírito Santo. 
Louvor, oração e ministrações impactantes! “Foi uma 
bênção! Testemunhamos curas, quebrantamento, 
reconciliação com Deus e salvação. Participantes e 
voluntários voltaram radiantes pelo mover de Deus”, 
observou o Pr. Eloízio Coelho, responsável pelo Retiro.
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Uma família! Assim podemos definir o grupo de 
funcionários da Oitava. Administrativo, Comunicação, 
Financeiro, Logística, Manutenção, Secretaria, Serviços 
Gerais e Tecnologia da Informação. Quase 40 funcionários 
que servem ao Senhor Jesus e à igreja com excelência, em 
oito diferentes áreas de atuação.

Há mais de cinco anos, o Assistente de Mídia Wagner 
Barroso, 57, iniciou seus trabalhos na Oitava como 
voluntário. Pouco depois, tornou-se funcionário, vindo a 
desempenhar funções que já executava parcialmente. “É 
uma bênção dupla, pois meu trabalho é secular e, ao mesmo 
tempo, voltado para a Obra. Isso é bastante gratificante. Ao 
trabalhar aqui, recebo bênçãos sem medida”. Recepcionista 
da Oitava, Verônica Abibe, 23, afirma que ama fazer o que 
faz. “Ter contato constante com as pessoas é um privilégio 
que o Senhor me concedeu. Sou muito grata a ele por me 
proporcionar essa oportunidade”.

Sempre que puder, ore pelos funcionário da Oitava!

A noite do dia 30 de maio, uma quinta-feira, entrou para 
a história da Oitava. O Jubileu de Ouro nos rendeu uma 
homenagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A 
Casa decidiu prestar o tributo por reconhecer a relevância 
da igreja na prestação de serviços à sociedade por meio 
de suas mais variadas iniciativas, como o Ação Cidadania, 
o apoio a entidades de acolhimento, a cessão de suas 
dependências para reuniões da associação de moradores 
do bairro, eventos de escolas e da Polícia Militar. Estiveram 
presentes pastores, presbíteros, diáconos e membros da 
Oitava, além de parlamentares.

A abertura da cerimônia ficou por conta da cantora 
Ana Karini, que, acompanhada de sua banda, cantou o 
hino nacional. O Pr. Jeremias Pereira deixou uma palavra 
edificante, exaltando a soberania do Senhor Jesus e a 
dependência que o ser humano tem da presença do Criador. 
Na sequência, parlamentares agradeceram à Oitava o 
cuidado e a prestação de auxílio aos cidadãos mineiros.

“A Oitava só existe porque Cristo veio a este mundo, 
morreu pelos pecadores e carregou na cruz os nossos 
pecados. Por causa dele, essa verdade chegou a Belo 
Horizonte, à Primeira Igreja Presbiteriana e à Oitava. 
Cremos que BH é uma cidade que o Senhor Jesus nos deu 
para amar, cuidar, orar por ela e servir a seus moradores”, 
destacou o Pr. Jeremias. Ele afirmou que, por conta 
desta missão, é preciso investir no desenvolvimento da 

sociedade, em suas diversas nuances: saúde, educação, 
trânsito e meio ambiente.

“Temos procurado servir desde o morador de rua. 
Também estamos voltados àqueles que estão nas cadeias. 
Somos parceiros no cuidado com órfãos, necessitados, 
viúvas, famílias, jovens... Desenvolvemos projetos que 
ajudam a profissionalizar as pessoas. Nossas dependências 
estão sempre à disposição da Polícia Militar, da Prefeitura, 
do Estado, da escola localizada em nosso bairro, porque 
queremos ser uma igreja presente na cidade, servindo e 
glorificando a Jesus”, acrescentou o Pastor.

Presbítero da Oitava, Newton Roberto entende que a 
homenagem é muito relevante, partindo, segundo ele, de 
uma Casa que representa o povo. “Em um momento como 
este, a oportunidade de, num local público, na Assembleia 
dos nossos deputados, a gente poder declarar que o nosso 
Deus é o deus da nossa cidade, do nosso estado e da nossa 
nação, e nós, como igreja, podemos proclamar isso num 
ambiente como esse”, disse.

De acordo com ele, certas características - como ser 
uma igreja bíblica, contemporânea, presente na cidade - 
têm sido colocadas em prática pela igreja com bastante 
intensidade. “Esses atributos já estão presentes em nossos 
membros, de forma que tais características se manifestam 
com graça, favor, espontaneidade e com a graça do 
Senhor”, finalizou.

 •  SAIBA MAIS

OITAVA IGREJA É HOMENAGEADA 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
MINAS GERAIS

FUNCIONÁRIOS DA OITAVA
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Entre perdoados e perdoadores. Perdoar e ser perdoado. No ciclo das relações, para que elas não 
se travem no desenrolar da vida, precisaremos ceder, dar, doar, perdoar. Afinal, até quando é o limite 
do perdão? E o que será mais fácil, perdoar ou ser perdoado?  Ser perdoado é ter dívida paga. Ter 
acesso ao outro. Ter a dívida quitada. Perdoar é dar tudo isso. Dar acesso, abandonar a dívida com 
dano próprio.

Quando calculo as questões do perdão, de fato não sei o que prefiro: ser perdoado ou perdoar? 
Vamos pensar: Ser perdoado quando o erro foi meu é um ato de humilhação, de arrependimento, de 
vergonha ao assumir a culpa e ficar sob o juízo daquele que foi ferido. Perdoar é um movimento de 
amor. É dar a liberação daquele que lhe deve. É permitir que a caminhada com aquele que lhe feriu 
seja refeita.

Ao buscar na humanidade sobre o tema e tentar aprender a perdoar, coisa que nos é difícil, 
aprendemos com Jesus. Estamos diante de um infinito grau de amor e perdão. A ofensa a Deus é 
grande demais. Nós, criaturas, ofendemos o Criador, que é Deus. E na busca do perdão, foi ele mesmo, 
em amor, que nos perdoou por intermédio daquele que poderia pagar a dívida infinita.

Este é o tamanho do perdão de Deus a você e a mim: infinito. O tamanho da ofensa? Do tamanho do 
ofendido. O tamanho do ofensor? Infinitamente menor. Por meio de um só veio o pecado ao mundo, 
e com o pecado, a morte. Porém, com o perdão de um só, veio a vida.

Jesus nos ensina a perdoar em seus moldes. 490 vezes não é um número fechado, é um  superlativo. 
É muito perdão. Deve ter gente que ofende 490 vezes. Um casamento de 50 anos deve passar disso.

O superlativo dado por Jesus no texto de Mateus 18.21-35 refere-se a Lameque: “Sete vezes se tomará 
vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete”. Lameque é homem de sangue. Não perdoa, fere 
e vinga. Lameque fica preso a todo o que lhe agride. Não caminha, apenas perambula entre os homens.

Em parábola, Jesus continua a ensinar. Mostra a realidade de muitos perdoados. Na história, um 
Rei perdoa dívidas e um homem que foi perdoado não segue o exemplo ao liberar o que lhe deve. O 
cálculo é absurdo. Um talento equivale, no tempo do Novo Testamento, a 1.600 dólares. Hoje a dívida 
perdoada é de aproximadamente R$ 60.800.000. Sessenta milhões e 800 mil reais de perdão a alguém 
que não teve a capacidade de perdoar 100 dias de trabalho, algo próximo a R$3.327.

É absurdo. É a distância entre o perdão de Deus a nós e o que muitos de nós não temos feito.
É uma denúncia e um chamado. Somos chamados a analisar o quanto fomos perdoados. Repito. O 

texto apenas demonstra em quantidade provável para nossos cálculos e tenta precificar o imensurável. 
Fomos perdoados da morte, do juízo eterno. Sendo assim, qual o tamanho do perdão que devemos dar?

Qual esforço precisamos ter em nossos relacionamentos para refletir o perdão de Deus dado a 
nós? C.S Lewis disse em diversos textos que um ser humano não escolheria o cristianismo por si só a 
menos que fosse convencido pelo Espírito Santo.

Seguir a Jesus tem prerrogativas profundas. O perdão é uma delas. Perdoar a quem nos ofende é um 
exercício profundo de espiritualidade. Somos agredidos, caluniados, passados para trás, roubados, 
mas, mesmo assim, chamados a perdoar. É um outro nível espiritual ao qual fomos chamados. 

Possivelmente, ao ler o texto, veio um filme à sua mente. Aquilo que lhe fizeram ou algo que você 
está vivendo hoje! Um conselho? Perdoe. No fundo da alma. Não perdoar é carregar lembranças e 
pessoas como pesos. Pesos sobrecarregam e nos enfraquecem.

Como perdoar? Lembrar-se que foi perdoado. Que nada mais pode lhe tirar a cidadania celestial. 
Lembre-se de que Deus nos olha, nos vê como filhos amados e que nada nos tira desta herança. Assim, 
qualquer agressão e ofensa não pode mais nos mudar nem nos ferir, muito menos nos condenar.

Portanto, perdoe. Você foi perdoado, você foi perdoada.

Pr. Bruno Barroso · Pastor Auxiliar 

MENSAGEM DE CAPA •
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Começou, no último dia 21, a estação mais fria 
do ano. O inverno vai até 23 de setembro e, até 

lá, é muito importante se atentar a alguns cuidados 
que ajudam a aproveitar esse período da melhor 
maneira possível.

Natural estar menos disposto a praticar esportes por 
conta do frio. Mas… Xô, preguiça! Nada de ficar deitado! 
É fundamental se exercitar, e a queda da temperatura 
não pode ser empecilho. O friozinho também não 
deve interferir na ingestão de líquidos, sobretudo de 
água. É preciso se hidratar, independentemente da 
época do ano.

Importante ainda trocar a roupa de cama ao menos 
uma vez por semana e arrumar a cama ao se levantar. 
Abra as janelas e mantenha a casa bem arejada. Por 
quê? Essas atitudes dificultam a proliferação de ácaros 
e bactérias.

E, por fim, aproveite o momento para preparar 
deliciosas sopas. Escolha seus ingredientes preferidos, 
sem se esquecer, claro, dos legumes, e mãos na massa! 
Uma refeição quentinha, além de te saciar, te manterá 
bem aquecido!

          20 DE JULHO - DIA DO AMIGO

Quanto tempo, durante a semana, você dedica a eles? 
Quão importante é, para você, os relacionamentos 

interpessoais?

As amizades são bênção de Deus! Na alegria ou na 
tristeza, os amigos são aqueles que nos ouvem, nos 
aconselham e nos fazem companhia, tornando nossa 
caminhada mais leve.

Cultive e preserve suas amizades!

Ligue para alguém. Escreva um cartão. Presenteie. 
Abrace. Converse. Ame seus amigos e amigas no Senhor!

CARREIRA
Em dúvida sobre qual profissão exercer? Ainda não 
descobriu sua vocação? Aí vão cinco dicas do Ciro 
Pereira, Relator do GCRIE, para ajudar você a fazer a 
melhor escolha em uma das áreas mais importantes 
da vida:

"1. Procure algo que você tenha prazer em fazer, algo 
em que você tenha talento;

2. Leia conteúdos relacionados à área que você 
pretende atuar;

3. Converse com profissionais do ramo e descubra 
quais são os principais desafios e oportunidades da 
carreira que pretende seguir;

4. Busque experiência na área, mesmo que não seja 
remunerada. A vivência inicial é mais importante que 
o valor financeiro;

5. Não tenha medo de se arriscar. Em um mundo 
globalizado, sai na frente quem tem paixão, 
conhecimento e dedicação."

OK, já entendi. E como usar minha profissão para 
servir a Deus?

"Usar sua profissão a serviço do Reino é executar com 
excelência o que se faz, dando exemplo diário do seu 
compromisso com o Eterno. Use sua profissão para 
abençoar outras pessoas, servindo na igreja local 
com seus talentos e aptidões. Assim como você tem 
alto compromisso com seu trabalho, tenha também 
com o Reino, por meio de seus relacionamentos, 
finanças e tempo.

'Servir' é a palavra-chave para pôr sua profissão 
a serviço do Senhor. Independentemente da área 
de atuação, seja você um empreendedor ou um 
youtuber, sempre há espaço para trabalhar com 
reverência, gratidão e humildade. Ajude os outros 
com aquilo que o Eterno colocou em suas mãos. Seja 
uma ponte para que outras pessoas possam ajudar 
ainda mais pessoas. Use sua profissão como missão 
para o desenvolvimento do Reino."

•  DICAS

NO INVERNO...

AMIGOS...
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ELAS

HOMENS E MULHERES • 

Virtude é uma “qualidade moral, um atributo positivo”, 
conforme descreve o dicionário eletrônico de significados. 
Quanto à semântica da palavra, seu conceito é correto e 
aceito até mesmo no ambiente eclesiástico. Mas a virtude 
enaltecida no texto bíblico acima é descrita e explicada em 
todo o capítulo 31 de Provérbios.

Algumas das características de uma mulher virtuosa 
encontram-se nos versos destacados:  

“Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida.” (v. 12);
“Abre a mão ao aflito; e ainda a estende ao necessitado.” (v. 20);
“A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia 

de amanhã, não tem preocupações.” (v. 25);
“Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua 

língua.” (v. 26);
“Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão 

da preguiça.” (v. 27).
Os valores da virtude feminina cristã precisam 

ser ensinados, passados de geração em geração. 
Principalmente em um contexto de questionamento e 
de ativismo contrário aos princípios bíblicos por parte da 
sociedade. Pensando nisso, dentro da faixa etária mais 
visada para essas pressões, os Ministérios de Adolescentes 
e de Jovens da Oitava promovem uma série de eventos e 
acompanhamento para a orientação feminina. 

Conheça um pouco desses grupos: 

•  Flourish
“O Flourish é um ministério de meninas/mulheres 
da Oitava Jovem que surgiu da necessidade de criar 
referenciais femininos e objetiva promover um ambiente 
seguro para conversar sobre o coração da mulher e o 
seu papel no contexto cristão.
O primeiro evento do ministério ocorreu no dia 01/06, e 
foi um encontro preparado com muito carinho, no qual 
aproximadamente 60 meninas puderam se conectar 
umas com as outras e serem ministradas por meio de 
uma palavra especial. 
Outros eventos acontecerão ao longo do próximo 
semestre e serão divulgados em nossas redes sociais. 
Esperamos que, por meio dessa iniciativa, as nossas 
jovens possam encontrar sua verdadeira identidade 
em Cristo, amizades verdadeiras e um lugar de 
pertencimento.” Rebeca Velame 

• Elas
“O Ministério Elas, da Rede de Adolescentes da Oitava 
Igreja, visa reunir adolescentes em encontros que 
promovam comunhão e aprendizado a partir de diversos 
temas importantes no quesito crescimento espiritual.
O objetivo é promover ambientes de conversa e estudos, 
para que, à luz da Palavra de Deus, cada adolescente 
possa compreender qual é o seu papel, sua importância 
como serva de Deus e como se posicionar perante 
os desafios da vida de maneira que possam honrar o 
Senhor Jesus.
No último encontro, abordamos o tema: ‘O que eles 
pensam sobre elas’. O convidado para falar sobre isso 
foi o Pr. Roberto Santos. O objetivo era mostrar para 
as meninas uma visão masculina do que os meninos 
adolescentes veem e buscam nas meninas. Além disso, 
mostrar para as meninas que algumas atitudes têm 
motivações erradas e o que realmente devem fazer, 
sempre honrando o nome de Deus. O Pr. Beto tratou de 
tópicos sobre o que os meninos esperam delas, tanto na 
maneira de agir, pensar e ser. 
Foi um encontro muito especial. Foi uma conversa bem 
descontraída e aberta, com participação e perguntas 
das meninas e exemplos práticos usados pelo pastor. 
O Ministério Elas tem sido uma fonte de bênçãos para 
nossa READ. Nosso desejo é que as adolescentes da Oitava 
possam crescer em intimidade com Deus, em serviço 
na obra e no conhecimento da Palavra.” Ana Paula Cury 

A orientação, o bate-papo, mesmo que informal, 
contribuem para a formação da adolescente ou jovem, 
no desenvolvimento do caráter virtuoso da futura mulher, 
serva do Deus vivo e verdadeiro, que requer de suas filhas 
uma postura santa e um posicionamento correto diante 
do mundo. 

Participe dos eventos, seja abençoada. Convide outras 
amigas ou envie suas familiares para este tempo de 
aprendizado e inspiração.

florescem!
“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede 
o de finas jóias.” (Pv 31.10)

G



“40 anos de serviço ao Senhor, de alegria, de crer, 
obedecer e pregar a Palavra. Agradeço a Deus pelo 
privilégio de participar de mais da metade dessa 
caminhada e, com isso, também concluir que você é um 
homem de Deus, que ama o Senhor, que teme ao Senhor. 
É um homem simples, mas é um homem criterioso com 
o cumprimento da Palavra. Eu agradeço a Deus pela 
sua vida, por você ser o que é, por representar o que é, 
por ser simples, temente e totalmente dependente do 
Senhor. Parabéns!” - Cláudia Maria 

“‘As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos 
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; 
renovam-se cada manhã.’ (Lm 3.22-23). Pastor Jeremias, 
é pensando nestes versículos da Palavra de Deus que 
escrevo aqui. Como Deus é gracioso conosco e com 
seu ministério. Deus te chamou de verdade, meu filho. 
Ele tem provado que está contigo nesta grande obra. 
Olhando para trás, Deus tem cuidado de você a cada 
manhã com o propósito de ser consagrado para ganhar 
almas. Seu ministério tem sido bênção no mundo inteiro. 
E na Oitavinha, que virou uma Oitava grande em tudo, 
especialmente na maior evangelização. Essa igreja é 
evangelista, cooperadora, acolhedora e muito mais. Seu 
momento feliz foi aquele quando Deus te chamou para 
o ministério. Glória a Deus por tudo.” - D. Ilca Durães 

“Gratidão a Deus pelos 40 anos de ordenação pastoral. 
Uau! 40 anos de ordenação pastoral, pai. Não é para 
qualquer um. Mas como o senhor sempre costuma 
enfatizar, isso não é mérito do senhor, isso é Graça, é 

bondade de Deus que fez o senhor permanecer no bom 
caminho, onde ele sustenta, dá graça e dá a visão. É 
com muito louvor a Deus que eu agradeço a ele por sua 
vida. Obrigado por me ensinar o valor da oração, muito 
obrigado por me ensinar que, quando oramos ao Senhor, 
significa que temos um relacionamento mais íntimo com 
ele. Quantas vezes o senhor estava acordado às 5h, para 
orar pela Oitava Igreja, para orar pelas nações, para orar 
pela nossa família. É com muito gozo e com muito louvor 
ao Senhor que nós estamos celebrando esses 40 anos. 
Muito obrigado pelo pai que o senhor é, pelo pastor que 
o senhor representa. Um grande abraço, pai. Que Jesus te 
abençoe.” - Jeremias Júnior 

“Muita gratidão a Deus pelos seus 40 anos de ordenação 
pastoral. Você e seu ministério são dádivas de Deus que 
nós agradecemos muito. O senhor tem sido uma bênção 
para nossa família, para as nações e, em especial, para 
minha vida. Eu me lembro bem, no início da minha 
caminhada com Jesus, fui convidada a ir até a Oitava 
Igreja e lá estava o senhor pregando em Filipenses 4.11b. 
Eu lutava contra uma depressão muito forte, que quase 
me levou à morte, e naquele dia o Senhor usou a sua 
vida para poder me mostrar que eu tinha que aprender 
a viver contente e que a fonte de alegria era Deus. Na 
época, parece que o senhor havia perdido uma pessoa 
e eu mal poderia imaginar que anos depois, eu iria me 
casar com seu filho e a pessoa que você se referia no 
culto era Ana Maria. Essa pregação me marcou muito, 
eu comprei a fita cassete, e a minha fita furou de tanto 
que eu ouvia. E cada vez eu tinha mais fome e sede de 

Após um mês repleto de celebrações pelo Jubileu de Ouro da Oitava, a igreja viveu novamente, em junho, um 
tempo de festa e de gratidão. No dia 30, último domingo do mês, o Pastor Jeremias Pereira completou 40 anos de 
ordenação ao Sagrado Ministério. Louvado seja o Senhor por este tempo precioso de dedicação e amor à obra de 
Cristo Jesus, por parte de nosso pastorzão.

E para celebrar, nada mais importante do que uma palavra daqueles que acompanham essa caminhada bem de 
perto: a família. 
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MATÉRIA DO MÊS • 

Deus. E ele foi usando seu ministério, usando as fitas 
que eu ganhava para poder ir moldando a minha mente, 
renovando a minha mente, me fazendo uma mulher de 
Deus. E até hoje o senhor continua me abençoando, me 
deu uma Bíblia recentemente, ela se chama Bíblia Viva. 
Eu sou privilegiada de ter um sogro como você. Além de 
ser um pastor exemplar, tem o bom perfume de Cristo, 
onde a gente vai aqui no Canadá, todos falam bem do 
senhor. É um orgulho muito grande para nós saber 
que o senhor é um pastor honrado, um pastor temente 
a Deus, e nós pedimos ao Senhor que ele continue 
derramando mais e mais sabedoria, paciência, unção na 
sua vida. Muito obrigada por tudo. Jesus te abençoe.” - 
Gisele Carvalho 

“Pai, 40 anos de ministério dedicados a obra de Deus, 
uma história abençoada por Deus. Sua dedicação, 
liderança, alegria, vigor, generosidade, desejo de ajudar 
a todos, sempre são exemplo e inspiração para muitas 
pessoas e para minha vida. Pai e avô dedicado, marido 
exemplar e um pastor fenomenal. Que Jesus continue 
abençoando seu ministério e sua vida." - Lucas Davi, 
Juliana e Davi Lucas

“Estou aqui para te parabenizar pelos 40 anos de 
ordenação pastoral. Ao longo desses anos, eu tenho 
certeza que o senhor impactou muitas vidas, gerações, 
milhares e milhões de pessoas ao redor da Terra. Dentro 
da Oitava Igreja Presbiteriana, o senhor tem abençoado 
muito a nossa família Oitava. Em especial, também, a 
nossa casa, eu, meus irmãos, Cláudia, Rúbia, Marcela e as 
meninas também… O senhor tem feito grande diferença 
nesses 40 anos de ordenação pastoral. Pode ter certeza 
que neste tempo as pessoas que o senhor mais impactou 
foram as da sua casa, as nossas vidas.” - Ciro Pereira

“Para complementar o que o Ciro disse, quero deixar 
um agradecimento. Além de ser um pastor de impacto 
global, ser um pastor nas nossas vidas também, na 
nossa família. Sempre presente, sempre dando bons 

conselhos, boas gargalhadas, bons momentos juntos. 
Nós amamos muito você e somos muito gratos a Deus 
pela sua vida e por ser tão presente na nossa vida e na 
nossa família.” - Marcela Pereira 

“Oi, pai. Muito obrigada por tudo que o senhor fez por mim. 
Te amo muito. Feliz 40 anos de ordenação.” - Rubia Mara 

“Neste dia, quero parabenizar a você, Pastor Jeremias, 
pelos 40 anos de ordenação ao Ministério da Palavra. 
Que você continue pregando a Palavra com autoridade, 
com unção do Espírito Santo por onde você andar, em 
nome de Jesus Cristo. E continue sendo para nós essa 
inspiração, esse incentivo na nossa vida espiritual 
e na caminhada cristã. Que Deus possa abençoá-lo 
ricamente. Deixo um versículo em 1 Timóteo 1.12: ‘Dou 
graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso 
Senhor, que me considerou fiel pondo-me no ministério’. 
Que essa seja uma meditação para sua vida. Parabéns! 
Nossas felicitações e um abraço!” - Pr. Jairo Pereira

“‘Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 
Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito 
da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João 
não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz’ (Jo 
1.6-7-8).  E o tempo passa...... 40 anos de ordenação ao 
Sagrado Ministério do Nosso Senhor Jesus. Vejo o quanto 
Deus tem sido generoso, amoroso e bondoso! Posso 
falar desse tempo sentindo cada emoção vivida, cada 
experiência, pois sempre estivemos bem próximos para 
compartilhar cada detalhe que Deus tem proporcionado 
em seu viver! Você é um guerreiro! Tem vivido uma 
caminhada de coragem, determinação, ousadia e fé com 
o Senhor Deus. Seu coração bondoso para com todos 
deixa as marcas de um servo fiel. Você cresce e floresce! 
Em nossa família, é notável o quanto Deus tem feito de 
você um homem apaixonado a cada dia pela pregação da 
Palavra da Verdade! Parabéns pelo ministério abençoado. 
Abraço de quem sempre está ao seu lado: seu mano, 
amigo e Presbítero.” - Carlos Joel Pereira
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Um casal cristão de Gojra, da província de Punjab, 
Paquistão, foi condenado à morte, recentemente, sob a 
acusação de blasfêmia. Shagufta Kousar e Shafqat Masih 
estão sendo acusados de enviar mensagens de texto com 
conteúdo blasfemo a um homem muçulmano. O teor da 
mensagem, entretanto, não foi divulgado.

O homem que, supostamente, recebeu a mensagem, fez 
uma denúncia à mesquita local. Posteriormente, a denúncia 
chegou às autoridades policiais. Ele acusa o cristão de 
insultar o Alcorão e o profeta, com um texto em inglês. 

Shafqat é deficiente e trabalhava na área da limpeza em 
uma escola de uma igreja. A princípio, ele confessou ter 
enviado as mensagens, mas depois voltou atrás e alegou 
estar sob coação. Ele disse que temia pela segurança de sua 
família. O casal tem quatro filhos. 

Ambos são analfabetos e alegam que não poderiam enviar 
uma mensagem no idioma inglês. Eles também disseram 

que o chip utilizado no envio das mensagens foi adquirido 
no nome de Shagufta após o roubo de sua identidade. 

O casal apelou ao Supremo Tribunal de Lahore. O 
advogado que os defende é Saiful Malook, o mesmo do caso 
de Asia Bibi, cristã que ficou por anos no corredor da morte, 
no mesmo país, com a mesma condenação: blasfêmia. 
Atualmente, Shagufta e Shafqat estão sob custódia. 

Ore pela vida deles, para que o Senhor fortaleça a fé do 
casal e renove a esperança em seus corações. Ore para que 
a lei blasfêmia, uma norma local que não define exatamente 
o que é blasfêmia, mas pune com prisão perpétua ou pena 
de morte aqueles acusados de ofender o profeta Maomé, 
não atinja ainda mais cristãos no país. Ela foi inserida no 
Código Penal em 1986 e, desde então, foi responsável pela 
prisão de, pelo menos, 150 cristãos. 

Informações: Portas Abertas

•  ACONTECE

PAQUISTÃO: 
CASAL CRISTÃO
É CONDENADO
À MORTE
POR BLASFÊMIA

A própria Bíblia declara sua eficácia e importância na 
vida do crente (Hb 4.12). Cada versículo, cada história, 
cada palavra nela contida tem um propósito e serve 
como fonte de conhecimento de Deus, de orientação e 
de inspiração. Um fato registrado em junho, em Recife, 
entretanto, inclui uma nova função a este precioso livro: 
ele, fisicamente, também é eficaz.

Foram momentos de apreensão, mas um movimento, 
aparentemente sem importância, contribuiu ativamente 
para um desfecho feliz. Divalmir Nogueira, de 43 anos, 
dirigia seu carro na região da Boa Viagem, em Recife, 
quando uma forte chuva atingiu a cidade. Ele perdeu o 
controle da direção ao ser fechado por um caminhão na 
Av. Dom João VI e acabou caindo em um canal.

Submergindo, o carro do professor de artes marciais era 
arrastado pela correnteza. Do lado de dentro, ele bateu 
com a cabeça no volante e disse ter ficado um pouco 
“aéreo”. Quando conseguiu sair, não deixou para trás a 
companhia do banco de passageiro: "Quando já estava 
quase saindo, olhei para o lado e vi a Bíblia que meu irmão 
me deu de presente. Aí, tive aquele impulso de pegar e saí 

de dentro do carro”, contou em um vídeo. 
Ao sair, com as mãos para fora da água, a Bíblia ficou 

em evidência em meio à enxurrada. Foi neste momento 
que pedestres que estavam na passarela acima do 
canal o encontraram. Três deles o puxaram para cima, 
retirando-o da água em segurança. “O pessoal me 
viu por causa da Bíblia. Eu ficava levantando o braço 
para ela não molhar”, completou o motorista no vídeo 
enviado para a TV Globo. 

Com a ajuda de motoqueiros, ele foi levado para casa. Em 
seguida, procurou uma Unidade de Pronto Atendimento, 
onde realizou exames e foi liberado. “Foi um milagre de 
Deus. Não era o meu dia”, Divalmir declarou. 

Recife sofreu com as consequências das fortes 
chuvas em junho. Pelo menos 16 deslizamentos foram 
registrados na cidade. Ore pela vida de Divalmir e 
sua saúde. Ore também pela população da Capital 
Pernambucana, para que novos casos de danos pela 
chuva não sejam registrados. 

Informações: G1 

HOMEM É RESGATADO DE ENXURRADA 
APÓS ACENAR COM BÍBLIA

Imagem ilustrativa
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MISSÕES EM FOCO •

22ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: 

ATÉ QUE ELE VENHA!
Aconteceu nos dias 15 e 16 de junho na Oitava Igreja. Foi um tempo de 

proclamação e demonstração ilustrada (fotos/vídeos) da forma como o Evangelho 
tem avançado a partir de Belo Horizonte até os confins da terra.

O planejamento, alvos, objetivos, tema, programação, recursos financeiros e 
humanos foram imprescindíveis para envolver toda a igreja e o corpo de Cristo.

Palavra bíblica, intercessão e ofertas voluntárias à obra missionária não 
faltaram para ampliar a visão da igreja e a identificação de novos vocacionados. 

Muita alegria, celebração e adoração nos cultos dominicais em que pregaram: 
Pr. Jeremias Pereira, Missionária Margaretha Adiwardana, Pr. Rosifran Macedo, 
Missionário Beto Tavares e o apoio da equipe de louvor da Oitava. Mas ter a 
presença do Beto Tavares, primeiro missionário enviado pela Oitava, no culto de 
abertura com a entrada de bandeiras pelos adolescentes, foi para lá de especial.

Houve momentos especiais de oração nos cultos pelo Domingo da Igreja 
Perseguida - DIP, com adoção da Coreia do Norte, dos missionários da igreja e 
dos 10 povos/segmentos brasileiros menos alcançados. Havia uma sala reservada 
para aqueles que desejassem dedicar um tempo maior de intercessão.

Mais de 340 pessoas interessadas em descobrir como servir no Reino de Deus 
compareceram nas sete oficinas, cuja temática tratou de desafios e oportunidades 
atuais sobre quilombolas, ciganos, refugiados, a profissão a serviço do Reino, 
captação de recursos para missões, como envolver os pequeninos na missão de 
Deus, o grupo de missões da igreja e ideias criativas para missões.

Os inscritos nas oficinas doaram em torno de 150kg de alimentos não 
perecíveis, incluindo arroz, feijão, açúcar, dentre outros itens.

Um ponto alto no evento foi a 1ª Conferência voltada para crianças e juniores, 
de 6 a 12 anos, tendo a parceria do M3 Kids. 150 crianças da sede e das 
congregações foram ensinadas como evangelizar, fizeram um circuito pelos cinco 
continentes com passaporte e bilhetes aéreos. Todo o ambiente foi decorado 
e contou com testemunhos missionários, além de oração pelos missionários e 
seus filhos, adoção da Coreia do Norte e povos não alcançados. 

Outro momento marcante foi o tempo de oração e de reconhecimento dos 
irmãos que servem em agências e organizações missionárias, como: WEC 
Brasil, Missão Kadosh, CIM - Cuidado Integral dos Missionários, M3 e M3 Kids, 
Perspectivas, curso Vocacionados, Intercessão Missionária, Casa Refúgio, MACI 
- Missão Amigo dos Ciganos, Conselho Missionário, MAIS - Missão em Apoio à 
Igreja Sofredora, Projeto Bolívia, Quilombolas, Monte Sinai e Service in English. 

O cheiro e o gosto especial dos deliciosos caldos ficaram por conta da cantina 
dos vocacionados, que propiciou a comunhão dos irmãos. No mesmo local foi 
possível visitar os stands dos parceiros.

Sem dúvida foi um final de semana memorável em que a Oitava Igreja pôde 
ouvir, falar e discutir sobre missões. 

A realidade da tarefa remanescente da igreja é de que os campos estão prontos 
para a colheita, nos impele a clamar a Jesus por mais trabalhadores (Lc 10.2) que 
proclamem o Evangelho da Graça, na dependência do Espírito Santo, a todos os 
povos, até que ele (Jesus) venha.

Senhor, acende o fogo em mim!
 

 
Célia Laranjo · Presidente do Conselho Missionário
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Cabelos branquinhos, presos num coque. É assim a sua 
avó? Os fios cinzentos, ajeitados com excelência pelo pente 
que não sai do bolso da calça social. Assim é o seu avô? Dão 
balas antes do almoço, dão dinheiro de presente, quase 
que escondido. Seus avós são assim com você? 

Já reparou que existe um estereótipo dos vovôs? Pode 
ser que os seus não tenham nenhuma das características 
físicas acima, mas há algo no coração dos avós que todos 
eles compartilham: o amor por seus netos.

Gary Chapman já disse que há muitas formas de amar. 
São cinco as linguagens do amor: Tempo de qualidade, 
presentes, toque físico, palavras de afirmação e atos de 
serviço. Em qual ou quais delas se encaixam os seus avós? 
Ou como você tem demonstrado seu carinho por eles?

Seja qual for a linguagem usada, os avós possuem uma 
porção especial desse sentimento singelo e inexplicável. 
Os olhos brilham e uma simples risada conquista o coração 
daqueles que veem nascer a segunda geração da família 
que começaram. 

Gratidão, orgulho, honra. E, claro, responsabilidade. Há 
avós que moram longe, que veem os netos nas férias. 
Há aqueles que moram na mesma cidade, que fazem o 
prato predileto dos pequenos para o almoço da turma no 
domingo. E tem os avós que moram do lado, que moram 
juntos, que cuidam e tem o papel de criar. 

Há quilômetros ou há poucos metros de distância, eles 
recebem a incumbência de amar sem muitas regras. E 
mais do que isso, avós são intercessores por seus netos. 
Suas orações e seus exemplos de fé marcam a vida de seus 
descendentes.

É assim, por exemplo, que Paulo retrata Lóide, avó de 
Timóteo, em sua segunda carta ao jovem. O apóstolo sabia 
que a crença em Cristo Jesus era real e fiel naquela família. 
Reconhece isso em duas mulheres daquela casa, em uma 
época de pouca representação feminina. 

“Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a 
mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em 
tua mãe Eunice, e estou certo de que também, em ti.” (2 Tm 1.5)

Timóteo era filho de pai grego e mãe judia. Sua avó e sua 
mãe converteram-se ao cristianismo e, por isso, ele foi 
ensinado segundo a Palavra de Deus, tornando-se um 
jovem de fé e bom comportamento. 

“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que 
foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a 
infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio 
para a salvação pela fé em Cristo Jesus.” (2 Tm 3.14-15)

A influência positiva e, provavelmente as orações de sua 
avó, foram importantíssimas para o ministério de um 
jovem tão estimado por Paulo. O exemplo estava próximo, 
o incentivo era constante e impactou a vida e ministério de 
Timóteo. Esse investimento teve retorno certo. 

No ano passado, o Pastor Jeremias Pereira ganhou o 
seu primeiro netinho, Davi Lucas. Desde então, o vovô 
coruja teve uma ideia de intercessão pela vida e pelo 
futuro de seu neto, conforme ele publicou em seu perfil 
no Instagram em 2018: “Janela Davi Lucas. Resolvi criar 
uma janela de oração chamada ‘#janeladavi’. Os que 
nasceram entre 03.03.18 e cinco anos para frente, e 
os que nasceram 03.03.18 e cinco anos para trás. Acho 
que - se Jesus, nosso Senhor, não voltar antes - Davi, 
possivelmente, se casará nesta janela. Seus amigos mais 
próximos estarão aí, e ao lado dele estarão liderando e 
impactando a nação e nações”. 

Um investimento a longo prazo. Um cuidado característico 
dos avós, bisavós e até tataravós. O versículo diz que os 
filhos dos filhos são coroa para os avós. Um presente, um 
sinal de que a criação de seus filhos deu certo. Mais uma 
graça, uma bênção do Senhor sobre a vida daqueles que, 
realmente, são coroa para os netos.

Em julho, no dia 26, é comemorado o Dia dos Avós.
“Coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a glória

dos filhos são os pais.” (Pv 17.6)

COROA DOS
AVÓS… COROA

DOS NETOS

•  ESPECIAL
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E S P E C I A L  • FIQUE POR DENTRO •

Consta entre os Princípios Fundamentais da 
Constituição Brasileira de 1988, o princípio da 
dignidade da pessoa humana, que é um valor moral 

e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é 
dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo 
do estado democrático de direito. Portanto, o preconceito 
e agressão contra qualquer pessoa, seja por sua cor, raça, 
credo ou sexo deve e precisa ser tratado com as regras da 
lei na defesa da pessoa humana. 

Nossa Constituição protege todo ser humano; há leis 
específicas que protegem minorias ou defendem direitos 
especiais, porém, a homofobia e a transfobia não estão 
especificados para amparo na legislação penal brasileira, ao 
contrário de outros tipos de preconceito, como o racismo, 
por exemplo.

Assim, desde 2006, tramitava no Congresso Nacional um 
projeto de lei chamado de Lei Anti-homofobia, já arquivado 
após oito anos de discussão sem aprovação. Este projeto 
de lei foi alvo de grandes discussões; teve ressalvas por 
bancadas opostas, principalmente as tidas como católicas 
e evangélicas. Dentre outras, as principais alegações eram 
de que: o projeto de lei feria o princípio de liberdade de 
expressão; que o projeto, da forma que estava redigido, 
poderia incriminar qualquer manifestação crítica sobre 
a conduta dos homossexuais; cristãos do legislativo 
afirmaram que o projeto feria a liberdade religiosa e criava 
uma casta privilegiada.

Havendo morosidade de decisão no Congresso Nacional 
na tratativa sobre o que seria crime de homofobia, a 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transgêneros e Intersexos (ABGLT), em 2012, 
e o Partido Popular Socialista (PPS), em 2013, ajuizaram 
ações visando a decisão do Judiciário para o tema, em 
curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26), ajuizada pelo 
PPS, pede-se que o (STF) declare a omissão do Congresso 
Nacional por não ter votado projeto de lei que criminaliza 
atos de homofobia.

No dia 22/05/19, foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o PL 672/2019, que 
supostamente visa combater a violência e a discriminação 
contra a comunidade LGBT e incluir na Lei de Racismo a 
discriminação por orientação sexual ou identidade de 
gênero. De acordo com o texto do PL 672/2019, estarão 
sujeitos a punição de até cinco anos de prisão os crimes em 
decorrência de preconceito com identidade de gênero e/ou 
orientação sexual, igualando-os aos crimes por preconceito 
de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Também 
ficou estabelecida pena de um a três anos de reclusão para 
quem "impedir o acesso ou recusar o atendimento em 
restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes 
abertos ao público".

O PL 672/2019 está válido até que o Congresso legisle sobre 
o caso e isto gerou um embate entre o STF e o Congresso 
Nacional. A tese estabelecida pelo STF determina que a 

decisão vale até que o Congresso crie uma lei a respeito do 
tema, já que “A preservação da integridade física e moral 
das pessoas não deve esperar”. Logo, o STF legislou, e 
este não é o seu papel. Eis que o STF é o órgão máximo 
do Poder Judiciário e sua função é proteger a Constituição 
da República Federativa do Brasil, que é a norma mais 
importante do país. Cabe ao Congresso Nacional, que é 
bicameral (composto por duas Casas: o Senado Federal e 
a Câmara dos Deputados) e é o órgão constitucional que 
exerce, no âmbito federal, as funções do poder legislativo, 
quais sejam, elaborar/aprovar leis e fiscalizar o Estado 
brasileiro, bem como administrar e julgar.

Criminalização da homofobia X liberdade religiosa 
O projeto de lei anti-homofobia traz questões que devem 

ser consideradas quanto à fé cristã e a liberdade religiosa, 
e deve levar a toda igreja uma presença nas discussões 
públicas de assuntos que podem, sim, ferir as mais diversas 
formas de manifestação de credo religioso. 

Na ADO 26, o Relator, Ministro Celso de Mello, 
argumentou que “não haverá repressão penal aos 
religiosos que manifestarem suas posições de acordo com 
suas convicções religiosas, desde que tais manifestações 
não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas 
exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade 
ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação 
sexual ou de sua identidade de gênero”.

 As decisões e legislação caminham para o entendimento 
de que a liberdade de expressão religiosa poderá 
ser prejudicada. Ou seja, o que hoje é protegido pela 
Constituição poderá vir a ser modificado ou depender da 
“proporcionalidade e razoabilidade” por parte dos juristas 
e julgadores. No nosso entendimento, nenhuma nova lei 
pode ferir a liberdade de expressão e religiosidade que 
também é protegida pela Constituição; que a nova lei não 
poderá trazer mudança nas confissões de fé, nem nos 
códigos internos das igrejas. 

A comunidade religiosa e, principalmente, a evangélica, 
entrou na discussão argumentando temer pela liberdade 
de expressão. As lideranças dizem se preocupar com 
a possibilidade de que a eventual criminalização da 
homofobia os obrigue a celebrar união homoafetiva ou 
os impeça de pregar que o relacionamento íntimo entre 
pessoas do mesmo sexo constitui pecado segundo as 
Escrituras Sagradas, que é única regra de fé e prática para o 
seguidor de Cristo Jesus. 

Pastoralmente, somos chamados a acolher toda pessoa, e 
isto em amor cristão. Não quer dizer, portanto, que devamos, 
sob pressão de lei humana, dizer que aquilo que é pecado o 
deixa de ser. Para nós, é pecado todo ato contra ou fora de 
conformidade com a Palavra de Deus. Devemos procurar ser 
como Jesus. Ser como Jesus sempre nos traz paz, pois ele, 
Deus pleno, acolheu o pecador, e o fez em amor. 

 Pr. Bruno Barroso · Pastor Auxiliar 
Com a colaboração: Pr. Jeremias Pereira e Pb. Renato Laranjo 

HOMOFOBIA É CRIME
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

A alegria do cristão não é uma alegria meramente 
momentânea e falsa, é uma alegria contagiante, profunda e 
verdadeira, pois é gerada em Deus e produzida em nós pelo 
Espírito Santo. Nós a experimentamos somente na medida 
em que permanecemos em Cristo. É uma plena alegria 
que não depende das circunstâncias e, mesmo diante das 
dificuldades, os filhos de Deus não desanimarão. Essa 
alegria maravilhosamente incompreensível impulsiona 
o crente a permanecer firme nas promessas do Senhor e 
esperar confiantemente em Jesus Cristo.
 
No Novo Testamento, "alegria" é a palavra grega chara, 
relacionado a charis ("graça"). A alegria é a resposta natural 
a um dom gracioso. Em todos os casos, na Bíblia, esse dom 
origina-se em Deus e manifesta-se em nós pela chegada do 
Messias, a ressurreição de Cristo, a salvação pela graça... 
Uma das maiores fontes de alegria é ver a obra redentora 
de Deus operando em nós e também nos outros. Em Atos 
13.48, os gentios, ao ouvirem a Palavra de Deus pregada 
por Paulo e Barnabé, regozijavam-se e glorificavam a Deus, 
na medida em que eram salvos. Na sequência, vemos o 
relato de que os discípulos transbordavam de alegria e do 
Espírito Santo (At 13.52). Transbordar de alegria, aqui, é de 
uma profundidade imensurável. Eles estavam tão alegres 
por serem usados por Deus e ver as operações de Deus que 
regozijavam-se de tanta alegria. 

Infelizmente, o mundo não conhece a alegria que vem de 
Deus. Em vez disso, somos ensinados a valorizar posses, 
poderes, posições, etc., mas a verdadeira alegria não é 
encontrada nessas coisas; a verdadeira alegria consiste 
em saber que estamos garantidos por Jesus Cristo para 
a salvação. “Alegrai-vos não porque os espíritos se vos 
submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus” 
(Lc 10.20). “Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai 
graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco” (1Ts 5.16-18).

Às vezes, nós, cristãos, tendemos a minimizar o significado 
da alegria baseados nas aflições que experimentamos 
neste mundo. Temos que saber que nenhuma dor ou 
sofrimento, por mais forte que seja, poderá retirar de nós a 

alegria trazida pelo Espírito Santo. Essa alegria não significa 
ausência de dores e sofrimentos, mas o contentamento no 
Senhor de saber que temos a garantia de suas maravilhosas 
e gloriosas promessas; saber que dentro de pouco tempo 
todo o sofrimento deste mundo passará e nós estaremos 
desfrutando da presença do Senhor para sempre e sempre.

Alegria é mais do que felicidade, é mais do que realização 
de sonhos, é mais do que alcançar objetivos. Alegria é um 
estado de alma, é uma condição espiritual, é gozo constante 
na presença de Deus, é desfrutar do amor de Cristo que 
está em nós, é Fruto do Espírito Santo.  

A alegria do Senhor é estabelecida em nossas vidas por suas 
ações e operações em nós e por meio de nós, bem como por 
suas promessas eternas reveladas em sua eterna Palavra. 
Na medida em que nos apegamos ao Senhor Jesus Cristo e 
perseveramos na comunhão com ele, experimentaremos a 
plenitude de alegria que ele prometeu: “Tenho lhes dito estas 
palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria 
de vocês seja completa" (Jo 15.11). 

Pr. Eloízio Coelho  · Pastor Auxiliar

ALEGRIA
FRUTO DO
 ESPÍRITO 

"MAS O FRUTO
DO ESPÍRITO É :  AMOR,

ALEGRIA,  PAZ,
LONGANIMIDADE, 

BENIGNIDADE,
BONDADE,  F IDELIDADE, 

MANSIDÃO,
DOMÍNIO PRÓPRIO.

CONTRA ESTAS
COISAS NÃO HÁ LEI ."

(GL  5 .22-23)
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INFANTIL E JUNIORES •

ONDE JESUS ESTAVA?
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Complete o desenho a seguir e descubra onde Jesus estava conversando com os sábios e 
doutores. A resposta também está em sua Bíblia, em Lucas, capítulo 2.

ACAMPAMENTO 
DOS JUNIORES
No último fim de semana de junho, o 
Ministério de Juniores promoveu um 
acampamento sensacional! 205 crianças e 
mais de 30 monitores participaram de um 
tempo de discipulado e pastoreio! Foram 
dias de aprendizado no tema “Você não é 
todo mundo”, além de muita diversão para 
essa turminha.

E o acampamento foi tão bom que teve gente 
que nem tirou a pulseira e a blusa temática, 
três dias depois da volta do passeio. A 
Laura Almeida (na foto ao lado), de 11 anos, 
disse que foi o primeiro acampamento dela 
e que ela amou muito! Já está ansiosa pelos 
próximos e convidando as suas amigas.

“As tuas palavras são em tudo verdade desde o 
princípio, e cada um dos teus justos juízos dura 
para sempre.”  (Salmos 119.160)
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ACONTECE 
NAS OITAVAS
• B E T I M

• M A T O Z I N H O S

• N O V A  L I M A

Na manhã do dia 22, a Oitava Betim promoveu um 
treinamento para seus líderes. O objetivo foi prepará-los 
ainda mais para o serviço ministerial. Cerca de 80 pessoas 
participaram e ouviram palavras de encorajamento dos 
convidados: Pr. Gidiel Câmara, Pr. Thiago Assumpção, 

Pr. Tiago Torres e Pb. Newton Roberto. “É importante 
preparar a igreja para os novos tempos de crescimento e 
arrancada da Oitava em Betim”, afirmou o responsável pela 
Congregação, Pr. Adelchi Rangel.

Conheça a Oitava Betim e participe das programações!

O Jantar de Casais marcou a noite do dia 22 em 
Matozinhos. O Pr. Roberto Santos, responsável pelo 
Ministério de Família da Oitava, ministrou sobre o tema 
“Renovando a aliança”. Mais de 30 casais participaram! 
“Tivemos uma noite maravilhosa e já estamos na 
expectativa para o próximo jantar de casais”, disse o Pr. 
Thiago Assumpção, responsável pela Congregação.

A Oitava em Matozinhos está de portas abertas para 
você e sua família!

No último dia 30, a Congregação recebeu dez novos 
membros. Noite de muita alegria e celebração, que contou 
com a presença do Pr. Jeremias Pereira.

Você faz parte da Oitava Nova Lima? Dê as boas-vindas aos 
seus novos irmãos! Fique por dentro das programações da 
Oitava em Nova Lima. Convide sua família e participe!

Aqui você fica bem informado 
sobre o que foi destaque em nossas 
congregações no mês de junho.
Se você mora em alguma destas 
regiões, faça uma visita!

•  CONGREGAÇÕES
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Matrículas abertas para o 

CETRO
O Centro de Treinamento da 

Oitava. Nova turma em agosto!
Faça sua inscrição:

cetro@oitavaigreja.org.br.

CURSO 
MULHER ÚNICA

Inscrições abertas!
(Vagas limitadas)

Início das aulas:
1ª Turma: Terça-feira, 13/08, às 14h 

2ª Turma: Quinta-feira, 15/08, às 19h30 

BANDA AVIVAH 
NA OITAVA

Sábado, dia 13, às 19h30 
Domingo, dia 14, às 9h, 11h e 19h30.
Convide seus amigos e participe!

71 ANOS DA 
SOCIEDADE BÍBLICA 
DO BRASIL (SBB)

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

Projeto Costurando Sonhos

     P A L E S T R A 

Fortalecimento da Família 
T E M A :  C A S A D O S  E  F E L I Z E S

D I A  1 5 / 0 7 ,  À S  2 0 H . 
Haverá cuidadores de crianças. Participe!

Seja um voluntário na confecção de enxovais. Precisamos de pessoas para separar os 
retalhos e costurar. Os enxovais serão destinados a instituições que acolhem crianças 
e idosos em tempo integral. Encontros às quartas, de 13h30 às 16h30, nos espaços da 
AWISO. Mais informações: 3426-3562

NOVA DATA
EM BREVE!
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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 · Adolescentes 
 · Culto 8/80 · Oitava Jovem 
20h · Culto · Jovens Adultos

EXCEÇÕES
17h ·  1º e 3º domingo do mês: 
Culto · Juniores
17h · Último domingo do mês: 
Culto em Inglês

DIARIAMENTE 
· GCOIs nas casas

AGENDA 
SEMANAL

O CORAL DE CRIANÇAS
 DA ÁFRICA

LOCAL
DATA

OITAVA IGREJA 50 ANOS
UMA IGREJA
PRESENTE NA CIDADE!
Um mês inteiro e todo o segundo semestre 
do ano de ações por toda a cidade. 
Participe, apoie, contribua e ore pelas ações 
da igreja e dos GCOIs.

24/08, ÀS 19H30 E 25/08, ÀS 9H NO
CULTO INFANTIL E ÀS 11H NO TEMPLO.


