
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 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, Bairro Adeodato.
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Quando afirmamos que somos uma igreja Bíblica, estamos afirmando que as 
Escrituras têm toda autoridade. É também afirmar que temos como uma das 
nossas colunas o princípio Sola Scriptura. “Um dos princípios do protestantismo, 
que aponta para a crença de que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens 
divinamente inspirados, e que Deus é o seu autor, a salvação e o seu propósito. 
Ela revela os meios pelos quais Deus irá julgar-nos, e então, é, e irá permanecer 
até o fim do mundo. É o verdadeiro centro da união cristã, e o padrão supremo 
pelo qual toda a conduta humana, credos e opiniões devem ser testadas”. Quais 
são algumas das implicações desta convicção doutrinária? 

1 - Não existem atalhos. Nada substitui a disciplina diária de ler, meditar e 
memorizar as Sagradas Escrituras, ao longo de semanas, meses e anos. Onde 
as Escrituras são estudadas, ensinadas e praticadas com integridade, os dons 
espirituais são usados com maior impacto e equilíbrio. 

2 - As Escrituras têm seu lugar central no culto. Prezamos o louvor fervoroso 
e alegre, as orações e a dedicação das ofertas, mas nada substitui as Escrituras 
como fonte central de autoridade. Qualquer igreja que for guiada por “profetas 
e profetizas” como base de sua autoridade, pode tornar-se uma igreja dominada 
pelo diabo. 

3 - As Escrituras devem formar nossa cosmovisão. Devemos pensar de 
acordo com uma visão cristã do mundo. Devemos conhecer mais do que textos 
isolados da Bíblia. Devemos conhecer o que a Bíblia, como um todo, ensina 
sobre os temas fáceis e controvertidos e aplicá-los no nosso dia a dia. Assim, as 
decisões financeiras, familiares, profissionais e morais devem refletir a crença na 
autoridade do Deus vivo e nas Sagradas Escrituras. 

4 - As Escrituras têm autoridade sobre nossos sentimentos. Casais em litígio, 
por exemplo, devem perguntar: “O que a Bíblia diz?” e não “O que eu sinto?”. 
Os sentimentos são importantes, mas não são uma prova confiável e definitiva 
de verdade. As experiências são importantes e abençoadoras, mas elas não são 
base para fundamentar nossa fé. O fundamento da fé são as Sagradas Escrituras.

Pr. Jeremias Pereira ∙   Pastor Titular

CRESÇA COM A BÍBLIA



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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“Vocês costumam dizer: ‘Daqui a quatro meses 
teremos a colheita’. Mas olhem e vejam bem os 
campos: o que foi plantado já está maduro e 
pronto para a colheita.” (Jo 4.35)

Jesus acabara de transformar a vida de 
uma mulher, não qualquer uma, mas uma 
samaritana. Os samaritanos não se davam 
com o povo judeu. Por isso, vendo essa 
cena, os discípulos se espantaram. Não era 
comum, muito menos aceitável, que um judeu 
tivesse qualquer tipo de relação com algum 
samaritano. Mas Jesus não somente teve um 
encontro com essa mulher, como também 
usou a sua vida de forma poderosa. Ao 
reconhecê-lo como o Salvador, ela se apressou 
em anunciar a boa nova para o seu povo. 

O desenrolar desta última cena não é 
descrito na Bíblia, mas te convido a imaginar 
aquela mulher contando, entusiasmada e 
surpreendida, o que acabara de acontecer: 
seu encontro sobrenatural com o Cristo; 
como Jesus, com o seu poder, havia 
tocado profundamente seu coração e 
revelado a essência de quem ela era; como 
profundamente crera que Ele era o Messias 
prometido. Imagine, também, um povo 
alvoroçado, curioso, assistindo uma mulher 
- que há muito tempo andava nas sombras, 
se escondendo e fugindo -, correndo e 
proclamando em alta voz, com uma alegria 
reluzente, a chegada da salvação. Todos que 
presenciaram essa mudança perceberam que 
precisavam conhecer esse Cristo. Ajuntaram-

se e pediram aquela mulher que os levassem 
rapidamente até Jesus.

Em frente ao mesmo poço onde Jesus 
conversara com a samaritana, os discípulos 
ouviam atentamente a explicação acerca desse 
encontro. Ali ele declarou que os campos 
estavam prontos para a colheita e demandou 
que levantassem os olhos para verem. Foi 
então que, ainda sem compreender muito bem 
o ensinamento, vislumbraram uma multidão 
de samaritanos se aproximando. A mulher 
não estava mais sozinha. Homens, mulheres e 
crianças vinham ao passo da esperança para 
terem um encontro com Jesus, o Cristo!

Agora, os samaritanos também desejavam a 
presença de Jesus, fato extraordinário para 
todos que presenciaram o acontecimento, 
sendo o Cristo um judeu. Entretanto, muito 
além de uma descendência, Jesus era, 
inquestionavelmente, o Salvador. Não apenas 
dos judeus, mas também do mundo.

A comparação entre a colheita natural e a 
espiritual é um encorajamento a todos os que 
creem em Jesus. Os campos estão prontos 
para a colheita. Pessoas de todos lugares, 
tipos, culturas e nações estão sedentas, 
anseiam pelo encontro que ressignificará 
suas vidas. É tempo de pregar e anunciar a 
Jesus Cristo, é tempo de colheita porque ele 
está vivo.

Pr. Tiago Torres ∙   Pastor Auxiliar

HORA DA COLHEITA!



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Tiago Torres
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   2.547
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ORE PELA SAÚDE DO  PASTOR JEREMIAS!

A cirurgia do nosso pastor foi agendada 
para o próximo sábado, dia 31/08. Ela 
será realizada pelo Dr. Pedro Romanelli, 
no Hospital Felício Rocho. Ore pela equipe 
médica, pelo procedimento e para que o 
Senhor restaure a saúde do Pr. Jeremias, 
dando-lhe boa recuperação e plena cura
da enfermidade.

No início do mês, o Pastor anunciou no culto 
seu diagnóstico para células cancerígenas na 
próstata. Desde então, iniciou o tratamento. 

“Ora, o essencial das coisas que estamos 
dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se 
assentou à direita do trono da Majestade nos 
céus.” (Hb 8.1)

Nossa campanha terá início em breve! 

Participe conosco por meio de orações, 
investimento de tempo ou recursos. 
Procure a coordenação de GCOis e fique 
por dentro! 

Conheça as datas e locais das ações:

1 - Escola Isabel da Silva Polck:
28 de setembro 
2 - Casa Jericó: 26 de outubro
3 - Casa Refúgio: 30 de novembro
4 - Asilo Planalto - Amanhecer:
14 de dezembro

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois 
no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos.” (Gl 6.9 - NVI)

TRABALHE NA
OITAVA!

SEJA UM VOLUNTÁRIO 
NA EQUIPE DE VÍDEO!

Se você tem experiência na área de 
Design Gráfico, envie seu currículo para:
comunicacao@oitavaigreja.org.br.
Temos uma vaga disponível no setor de  
Comunicação e você pode ser um novo 
integrante da equipe!

A Comissão de Comunicação da Oitava 
convida você que tem o interesse de 
trabalhar com vídeo para fazer parte da 
nossa equipe de voluntários.

Entre em contato:
comunicacao@oitavaigreja.org.br. 

Seja usado por Deus na transmissão do 
Evangelho por meio de nossas mídias!
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Finanças Crown, Casados para sempre, Como 
criar seus filhos  e muitos outros! Invista em 
seu casamento, em seus filhos e em seu lar.

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA OS CURSOS DO

 MINISTÉRIO DE FAMÍLIA

 

 

Para professores, líderes de crianças
e juniores e pastores

• DIAS 1 E 2 DE NOVEMBRO •

de

•  Congresso CFCJ 2019 •

Investimento: R$70,00 (individual)
R$40,00 (para grupos a partir de quatro 
pessoas)

Preletores: Tia Shirley • Lílian Rangel 
• Tico Júnior • Regiane Ribeiro • 
Alessandra Lanza • Marcele Mileip • 
Gláucia Gonçalves  •  Pr. Bruno  •  Tio Uli

Conteúdo: Saúde mental da criança: 
suicídio e automutilação • Células para 
crianças • Linguagem infantojuvenil • 
Contação de histórias • Ensinando com 
criatividade • Manipulação de objetos e 
recursos visuais • Stands e lojinhas



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

SERVICE IN
ENGLISH
O culto em inglês da Oitava!
Hoje, 25/08, às 17h.
Participe!



25
  

D
E 

 A
G

O
ST

O
  

D
E 

 2
01

9


