
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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Os tempos mudaram e mudam. As 
mudanças socioculturais, econômicas e 
tecnologias afetam a vida em família e o 
relacionamento pais e filhos. A agenda 
apertada, o tempo fica escasso para fazer 
“tudo”. A campanha sistemática contra a 
pureza moral, enfatizando o sexo livre, fora 
do casamento e o homossexualismo, têm 
produzido, entre outros desdobramentos, 
o aumento da gravidez na adolescência, 
da pedofilia, da pornografia e das doenças 
sexualmente transmissíveis. Mesmo o 
conceito de pudor e modéstia tem mudado 
entre as mulheres no mundo evangélico. Os 
“cultos” de casamento, por vezes, parecem 
desfiles de sensualidade.

O vício para a bebida cresce entre jovens; 
multiplicam-se os dependentes de drogas e 
as campanhas para liberação da maconha. Até 
mesmo em festas de 15 anos e de casamento, 
após um culto evangélico, serve-se bebida 
alcoólica. E a música nestas festas comunica 
que aquele povo foi ao culto apenas para 
cumprir um ritual, pois é imoral.

O número de divórcios aumenta, inclusive 
entre evangélicos, e a família nuclear – pais e 
filhos para sempre – sofre ataque constante, 
desestabilidade e pobreza espiritual.  É claro que 
há diferentes tipos de família: famílias nucleares, 
mononucleares, misturadas, formadas por 
órfãos e formadas por pais e filhos adotivos. 
Todos estes modelos de família têm suas lutas e 
precisam de apoio para prosseguir bem.

Criar filhos nunca foi uma tarefa fácil. Mas os 
inimigos da família, nos dias de hoje, conspiram 
de maneira violenta e escancarada para a sua 
destruição. Criar filhos exige intensa dedicação 
de toda rede familiar. É preciso, também, 
contar com a ajuda da igreja, dos ministérios 

de apoio à família e uma ação efetiva da escola. 
É necessário buscar o poder de Deus, viver em 
santidade e esperar na graça do Senhor para 
que os fundamentos e valores bíblicos sejam 
vivenciados no dia a dia do lar.

O pai tem um lugar especial. Embora pecador 
e imperfeito, é um homem de valor: coração 
aberto para ouvir seus filhos; sua coragem para 
dar limites e mantê-los; seu coração intercessor; 
sua capacidade de escolher bem, junto com sua 
esposa, a escola e os influenciadores de seus 
filhos; sua dedicação para levá-los a Cristo 
o quanto antes possível; seu compromisso 
de ensinar-lhes para a vida e também para a 
eternidade; o reconhecimento do valor de sua 
esposa na construção do caráter da família; seu 
modo nobre de reconhecer a boa influência de 
seus familiares e o apoio dos que assim fazem; 
sua valorização a tudo que sua igreja promove 
e realiza para ajudar sua família. 

Como família e igreja cristã, cremos que 
nosso Deus é o mesmo. Devemos seguir 
plantando boas sementes no coração de 
nossos filhos, certos de que “aquele que sai 
andando e chorando enquanto semeia, voltará 
com júbilo trazendo seus feixes” (Sl 126.6); “E não 
nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo 
ceifaremos, se não desfalecermos” (Gl 6.10).

Sigamos em frente, certos de que boa 
colheita virá, mesmo em meio a uma geração 
pervertida e corrupta, pois o nosso Deus é 
fiel e fará grandes coisas por seu povo. Que o 
Eterno abençoe sua família. Aos pais e filhos 
que hoje não podem abraçar uns aos outros, 
nossa oração e nossa palavra de consolação. E 
aos pais de um modo especial nosso abraço e 
desejamos um Feliz Dia dos Pais!

Pr. Jeremias Pereira ∙ Pastor Titular

PAIS E FILHOS  NOS DIAS DE HOJE
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PEDE-ME,  E TE
DAREI AS NAÇÕES -  SL 2.8
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Jesus viveu praticamente a sua vida inteira 
nas regiões da Judeia e Galileia, com 
rápidas incursões nas províncias romanas 
nos arredores de Israel. Os evangelhos 
mencionam gregos que quiseram conversar 
com Jesus (Jo 12.20-22), mas os verdadeiros 
estrangeiros que falaram com ele eram 
gentes da redondeza. Poderíamos concluir, 
assim, que Jesus era uma pessoa focada em 
Israel e nos israelitas, mas isso está longe de 
ser uma verdade bíblica.

O próprio povo de Israel foi formado a 
partir de Abraão, a quem foi dito: “Em ti 
serão benditas todas as nações da terra” (Gn 
12.3; 22.18). O povo de Deus já tinha em 
seu DNA a bênção para as nações, e apesar 
de isso ter sido negligenciado por diversas 
gerações desse povo, Deus usou os profetas 
para alertá-los acerca disso, falando que o 
Messias estava por vir e que ele seria “luz 
para os gentios” (Is 49.6). Não é à toa que 
Jesus centraliza inicialmente seu ministério 
na “Galileia dos gentios” (Is 9.1), um provável 
treinamento para seus discípulos, indicando 
que o Evangelho não veio apenas para 
Jerusalém e os judeus.

Jesus, o Filho de Deus encarnado, veio cumprir 
os planos eternos de salvação do Senhor, 
cujo alvo foi, desde o início, todas as nações. 
Por isso Davi retrata em um salmo ricamente 
messiânico uma conversa do Senhor com o 
Messias: “Pede-me e te darei as nações como 
herança” (Sl 2.8). Ele vem dos judeus, mas é 

o Rei dos reis e o Senhor dos senhores (Ap 
19.16). Em sua visão, o profeta contemplou 
que “toda a terra está cheia de sua glória” (Is 
6.3), por isso os salvos cantam o cântico do 
Cordeiro, dizendo que ele é o “Todo-Poderoso, 
Rei das nações” (Ap 15.3).

O diálogo “pede-me e te darei”, do Salmo, 
não retrata uma possibilidade, mas uma 
realidade. As nações são do Senhor Jesus. 
Ele as conquistou na cruz, e uma a uma as 
buscará por intermédio da pregação do 
Evangelho de sua Igreja. Por isso, entre a cruz 
com o túmulo vazio e a manifestação plena do 
Rei das nações temos o “Ide por todo o mundo, 
fazei discípulos de todas as nações” (Mc 16.15; 
Mt 28.18). A Igreja de Cristo é missionária 
porque nosso Senhor é o Senhor de todas as 
nações, e, pela pregação do Evangelho, há de 
se cumprir o cântico final:

“Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão 
que ninguém podia enumerar, de todas as 
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante 
do trono e diante do Cordeiro, vestidos de 
vestiduras brancas, com palmas nas mãos; e 
clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso 
Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, 
pertence a salvação” (Ap 7.9-10).

Pr. Luís Fernando Nacif Rocha
 ∙  Pastor Auxiliar



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Luís F. Nacif Rocha
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 · 1.200
Informativo · nº  2.545
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ELEIÇÃO DE PASTOR – DIA 29/09/2019

VEM AÍ A OITAVA SANTA LUZIA

O Conselho da Oitava Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte comunica e faz tornar 
público que, em sua reunião do dia 
20/07/2019, decidiu convocar a Assembleia 
Geral Extraordinária para eleição de pastor 
titular, nos termos do Edital adiante. Oremos 
pelos procedimentos necessários, pela 
Assembleia e pelo ministério do Pr. Jeremias. 

Pb. Renato Laranjo Silva • Relator da Comissão

EDITAL DE ELEIÇÃO DO PASTOR EFETIVO

O Conselho da Oitava Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte, nos termos do art. 9º, 
parágrafo 1º, alínea “a”, da Constituição da 
IPB, resolve convocar a Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE para eleição de pastor 
efetivo, considerando que o mandato do 
Rev. Jeremias Pereira da Silva, como pastor 
efetivo (ou titular) da Oitava Igreja, vence em 

31 de dezembro de 2019. A AGE para eleição 
seguirá as seguintes orientações:

1. Data: 29 de setembro de 2019.
2. Local: Oitava Igreja Presbiteriana de BH – 
Rua Nestor Soares de Melo, 15, Palmares.
3. Horário: 7h às 19h45.
4. Quórum: mínimo de 1/3 dos membros 
comungantes da Sede e cadastrados até 
31/08/2019.
5. Mandato: 5 anos, de 01 de janeiro de 2020 
a 31 de dezembro de 2024.
6. Candidato único do Conselho: Reverendo 
Jeremias Pereira da Silva.
7. Critério para eleição: 50% mais 1 dos 
votos válidos.
8. Comissão de Eleição: é a mesma comissão 
permanente do Conselho para eleição de 
oficiais, a saber: Pb. Renato Laranjo Silva 
– Relator; Pb. Fabrício Velame, Pb.  Paulo 
Coimbra, Pb. Alberto Freitas, Pb. Ruffus 
Ragner Moreira Motta.

Para a glória de nosso Senhor, a partir 
do próximo domingo, dia 18/08, a Oitava 
também estará na cidade de Santa Luzia!

Se você mora na região ou conhece alguém 
de lá, caminhe conosco!

CULTO DE INAUGURAÇÃO ÀS 18H.

Endereço: Avenida Raul Teixeira da Costa 
Sobrinho, 997, Bairro Adeodato.
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HIG
Homens que influenciam 
gerações

Próxima reunião de oração na 
madrugada sábado, dia 17/08, 
de 5h às 7h. Participe!

REUNIÕES DO 
VITALIDADE
Participe conosco dos 
encontros da terceira idade!
Toda quinta-feira, de 14h às 
17h, no Salão Social.

Audição do 
Ministério de Louvor

Para todos os instrumentos e vozes para 
composição de nova banda.

Dia 24/08, na Sala Ensaios da Oitava Igreja.
Inscrições até o dia 20/08, às 20h. 

RECEPÇÃO DE
NOVOS MEMBROS

Dia 18/08, no culto de 17h.
Se você deseja deseja batizar seus filhos 

menores de idade, é preciso participar da aula 
sobre Teologia do Pacto nesta segunda, 12/08. 

Inscreva-se na secretaria.



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

CULTO ESPECIAL 
160 ANOS DA IPB

Dia 12 de agosto, às 19h30
Na Igreja Presbiteriana Central de Contagem

Avenida Prefeito Gil Diniz, 401,
centro de Contagem. 
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