
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 
- B: Espírito Santo.  Pr. Adelchi Rangel: 
99308-0633.
OITAVA MATOZINHOS R: Primeiro 
de Janeiro, 205 - Centro. Pr. Thiago 
Assumpção: 99720-8019.

OITAVA NOVA LIMA R: Min. Orozimbo 
Nonato, 488 - Vila Castela · Hotel Piemonte 
· Auditório Nova Lima. Pr. Tiago Torres: 
98763-9082.
OITAVA SANTA LUZIA Av. Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho, 997, B: Adeodato
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Uma igreja missionária é formada por crentes missionários:
Crentes missionários têm consciência e compromisso com a missão. Evangelizam, 

discipulam, acompanham novos convertidos, participam, lideram e abrem grupos de comunhão. 
Têm interesse pela evangelização, sabem que ela é tanto “aqui” quanto “lá”. São conscientes 
de que a missão da igreja inclui os que vão e os que enviam. Os que enviam acompanham, 
auxiliam, sustentam financeiramente. Quando mudam de cidade, trazem para sua nova igreja 
um sopro da paixão evangelística e mover missionário.

Crentes missionários obedecem ao Espírito Santo. O Espírito é quem chama, inspira, 
sustenta e dinamiza os ministérios da igreja. A força da igreja não é a aparência jovem, bela, 
atlética, intelectual, das roupas da moda, dos carros, dos perfumes usados por seus membros. 
Isso encanta a carne, mas não destrói fortalezas do diabo. Essas são destruídas por pessoas 
que vivem em santidade, humildade, simplicidade e que têm temor a Deus.

Crentes missionários são crentes que oram. A oração é parte da natureza da igreja 
missionária. Crentes missionários não só participam das reuniões de oração da igreja, mas são 
encontradas por Deus em oração no quarto, no escritório, na madrugada, ao meio dia, à tarde 
ou à noite. É vida de oração que se observa, refletida no linguajar, na vestimenta e no espírito 
bom para relacionar com outros. Orações que minam as fortalezas do inferno e preparam o 
avanço da Palavra.

Crentes missionários se santificam. Santificação significa renunciar a tudo que se opõe 
à vontade de Cristo: comodismo, pecados da língua, prazeres da carne, orgulho. Quem não 
renuncia a uma vida contrária a Deus não constrói uma igreja missionária, nem se integra 
nela. Santificação é também fortalecer e desenvolver a vida que Cristo plantou em nós. Dia a 
dia o crente prossegue vencendo as paixões, agradando a Deus e tornando-se semelhante ao 
Senhor Jesus. Sem santificação a igreja jamais será missionária.

Crentes missionários têm o mundo como campo de ação. A igreja missionária jamais fica 
presa entre as quatro paredes. Crentes missionários entram no templo para adorar e saem 
para servir. Formam a igreja que não discrimina raças, condições sociais, políticas ou culturais. 
Igreja que lança as redes em alto mar, disposta a tudo para que Cristo seja conhecido. Sozinha, 
nenhuma igreja evangelizará o mundo, mas “juntos somos mais”, unidos com outras igrejas, 
denominações e agências missionárias.

Crentes missionários investem seu dinheiro em missões. Entregar o dízimo para o 
sustento do ministério da igreja onde congrega e é alimentado na fé é um ato de adoração 
e uma das marcas do discipulado cristão. Crentes missionários também vão além: investem 
generosamente para que vidas sejam salvas. Investem em Bíblias, folhetos, projetos de 
evangelização, sociais, missionários em outros campos, ajudam a construir templos, a plantar 
novas igrejas. Reconhecem que o seu tesouro não são os seus bens, mas aquilo que nem a 
traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões conseguem roubar.

Pr. Jeremias Pereira ∙   Pastor Titular

IGREJA MISSIONÁRIA (MT 28.19)



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
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Conhecemos algo sobre os reinos desta 
terra. Como eles se organizam, como são 
governados, como mantêm sua estabilidade, 
ou pelo menos tentam mantê-la, como 
criam leis e normas e regulamentações com 
o objetivo de assegurar a ordem… Tudo 
isso é fruto de muita política e negociações 
contínuas. Os grandes dominam os pequenos. 
Os poderosos oprimem os mais fracos. Assim 
funcionam os reinos deste mundo.

Os reinos da terra, pelo menos a maioria 
deles, seguem seus caminhos como se o 
céu não existisse, ou, se de fato existir, não 
exerce influência sobre os governos terrenos. 
Isto é desde a antiguidade. Por exemplo, o rei 
Nabucodonosor passou por um revés nunca 
antes visto até reconhecer que o céu governa 
a terra (Dn 4.32).

Quando Jesus, o Cristo de Deus, o Messias 
prometido no Antigo Testamento, chegou 
e iniciou seu ministério, foi duramente 
confrontado, questionado e atacado. Em 
uma ocasião ele expulsou um demônio de 
um moço e foi prontamente acusado por 
alguns dos seus oponentes que diziam que 
ele expulsava demônio por Belzebu, o maioral 
dos demônios. Esta história foi registrada 
por Mateus (12.22-32). A este ataque Jesus 
respondeu: “Todo o reino dividido contra si 
mesmo é devastado; e toda a cidade, ou casa, 
dividida contra si mesma não subsistirá. E, se 
Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra 
si mesmo; como subsistirá, pois, o seu reino?” 

(Mt 12.25-26). A ênfase de Jesus não recaiu 
aqui sobre o reino do inferno. Não! Sua 
resposta àqueles que enalteciam o inferno 
como se ele fosse detentor de um poder 
maior, foi a seguinte: “se é pelo Espírito de Deus 
que eu expulso demônios, então chegou a vocês 
o Reino de Deus” (Mt 12.28). É o Reino de Deus 
que tem como característica a reversão do 
mal em bem.

Onde Jesus chega, o Reino de Deus chega. 
Onde o Reino de Deus chega, o reino de 
Satanás é derrotado. Onde o reino de Satanás 
é derrotado, pessoas são libertadas do seu 
domínio. A chegada do Reino de Deus anuncia 
a chegada do verdadeiro poder!

Não podemos imaginar o Reino de Deus sem 
a presença do Cristo de Deus. Não podemos 
conceber a ideia de que o Reino de Deus possa 
conviver com divisões, com egos humanos 
inflamados suplantando o glorioso plano do 
Rei dos reis de formar uma família, cuja marca 
principal é o amor.

O Reino de Deus chegou porque Cristo 
chegou! O Reino de Deus chegou! Chegou 
com ele o poder libertador, a paz, a liberdade, 
a verdadeira e autêntica celebração, aquela 
que faz de Deus o centro da adoração.

Que o Reino de Deus ocupe cada vez mais 
espaço em nossa cidade e em nosso país!

Pr. Gidiel Câmara ∙   Pastor Auxiliar

O REINO DE 
DEUS CHEGOU



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr.  Gidiel Câmara
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   2.546
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GERAÇÃO RADICAL 2019  - IMPRESSÕES

“Estávamos super ansiosas para o GR, 
super felizes. Antes do evento, tivemos 
um movimento de jejum e oração de 3 mil 
minutos pelo acampamento. O tema desse 
ano foi ‘Sedes Santos’, e a santidade é algo 
que nossa geração está precisando, por 
isso é muito importante que esse tema seja 
abordado nas igrejas, principalmente com os 
adolescentes. Tivemos dois convidados para o 
culto da noite: A Isa Ribeiro, uma maravilhosa 
cantora, e o João Paulo, um homem de Deus, 
bênção demais, que tocou o nosso coração. 
De manhã, tivemos o privilégio de receber o 
Pr. André Sales, um missionário que também 
nos ministrou uma ótima palavra. Pastores 
Israel e Iury, nós não nos esquecemos de 
vocês. Agradecemos primeiramente a Deus 
pela família e vida de cada um. Vocês têm 
sido instrumentos do Senhor na vida de cada 
adolescente, vocês demonstram cada vez 
mais o cuidado, amor, paciência e dedicação 
com a READ. Durante esse acampamento, 
vimos a preocupação de vocês com cada 
um. Vocês são realmente bênçãos em nossas 
vidas e com certeza Deus ainda vai usar 
muito vocês nas suas caminhadas pastorais. 
Que Jesus abençoe imensamente cada um de 
vocês.” - Luiza Gonçalves e Lívia Cota

“Um chamado para o dia a dia. Nesse 
acampamento não só ouvimos, como 
também vivenciamos que a santidade é, de 
antemão, um chamado para arrependimento 
e obediência. A vida em santidade exige 
abrir mão de muitas coisas para que, por 
intermédio do Espírito Santo, a vontade de 
Deus seja realizada em nós, pois, como Paulo 
disse, não há comunhão entre as trevas e a 
Luz. Quando Jesus nos chamou, ele disse: 
‘Quem quiser me seguir, tome a sua cruz 
diariamente e siga-me’, ou seja, devemos 
renunciar toda e qualquer paixão, moldando-
nos fora dos padrões deste mundo. A ideia 
de sermos moldados está diretamente 
relacionada com estarmos prontos para 
receber o Espírito Santo. Ora, o Espírito não 
é Santo? Então ele também deve habitar 
em um templo (o nosso corpo) marcado 
pela busca da santidade. Com isso, vemos 
que nesse acampamento não trabalhamos 
apenas um tema, mas sim, um chamado 
diário de aproximação de um Deus que, em 
toda a sua plenitude, é Santo. ‘Porque escrito 
está: Sede santos, porque eu sou santo’ (1 Pe 
1.16).” - Arthur Zica
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Finanças Crown, Casados para sempre, Como 
criar seus fi lhos  e muitos outros! Invista em 
seu casamento, em seus fi lhos e em seu lar.

DIA 24/08
ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÃO

Saída da Oitava Igreja às 7h 
e retorno às 21h30. Local: Sede 
Campestre. Inscrições abertas! 

DIA 14/09, DE 14H ÀS 17H, 
NO SALÃO SOCIAL. 
Inscrições abertas: 
www.oitavaigreja.org.br

MIN. INFANTIL

Chá das 
Princesas do Reino

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA OS CURSOS DO

 MINISTÉRIO DE FAMÍLIA



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

DOAÇÕES PARA
 O BAZAR DO CPL

Abençoe a vida de famílias pastorais e da 
liderança de todos as regiões do Brasil.
Traga roupas, calçados e acessórios em 

bom estado de conservação.

O CORAL DE CRIANÇAS
 DA ÁFRICA

LOCAL
DATA

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