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Eis uma das experiências, bastante comuns, vividas 
pelos filhos de Deus: Às vezes a pessoa ou família 
está passando por grandes problemas e aflições que 

trazem muito sofrimento. Os joelhos se dobram, as mãos 
se levantam, a voz é elevada ao trono da graça pedindo a 
Deus: socorro, livramento, resposta e solução. A pessoa 
não apenas ora em particular, mas reparte com irmãos 
e irmãs suas dores e pesares e, junto com estes amados 
companheiros de oração, suplicam o favor do Senhor. 

Os dias passam, os meses correm... e por algum motivo as 
orações não são atendidas, ou concluímos que elas não foram 
atendidas como desejamos. Nossa tendência, nessas ocasiões, 
é desanimar, desistir, murmurar, reclamar, choramingar e até 
mesmo pensar que estamos esquecidos no coração de Deus 
e excluídos do seu amor e de sua misericórdia.

Paremos um instante. Vamos observar algumas passagens 
bíblicas. Elas nos ensinam porque, muitas vezes, Deus 
não atende as nossas orações do jeito que queremos e na 
rapidez que desejamos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama 
e tem propósitos exponenciais por intermédio de nossas 
lutas, dores e sofrimentos. Muitas vezes entendemos, 
outras vezes não conseguimos perceber. 

Enquanto aguardamos e esperamos sua luz e direção em 
nossos caminhos, sigamos, perseverantes, constantes, 
inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, confiados 
em sua soberania, seu amor, sua generosidade, sua 
misericórdia e sua imensa graça.

1) Deus não nos atende quando há pecados que temos 
consciência em nossas vidas que estão entristecendo o 
Espírito Santo.
“Se eu tivesse guardado lugar para o pecado em meu coração, 
o Senhor nunca teria me ouvido.” (Sl 66.18)
 
2) Deus não nos atende quando estamos vivendo em 
desobediência declarada contra a sua Palavra.

“Assim vos falei, mas não ouvistes; antes fostes rebeldes às 
ordens do Senhor... chorastes perante o SENHOR, porém o 
SENHOR não vos ouviu.” (Dt 1.43,45)

3) Deus não nos atende quando pedimos com um coração 
duvidoso e incrédulo quanto a sua bondade, sua soberania 
e seu amor por nós.
“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida 
é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. [...] 
Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma 
coisa.” (Tg 1.6-7)

4) Deus não nos atende porque não pedimos objetiva, 
fervorosa e especificamente.
 “Nada tendes porque não pedis.” (Tg 4.20)

5) Deus não nos atende porque, muitas vezes, nosso alvo 
é unicamente ficar livre da dificuldade, sem atentarmos 
para o fato de que tudo deve concorrer para o louvor do 
seu nome. Deus está trabalhando em nós e por meio de 
nós, para que, por nosso intermédio, o testemunho do 
Evangelho de Cristo seja conhecido e o nome de Cristo seja 
honrado em todas as nossas situações e circunstâncias.
 “Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos 
vossos prazeres.” (Tg 4.3)

6) Deus não nos atende porque o sofrimento pelo qual 
estamos passando é um instrumento  para o nosso 
crescimento espiritual, para que aprendamos a ter total 
dependência e confiança nele; e para mostrar aos irmãos 
e aos não crentes que a graça do Senhor é melhor que a 
própria vida. 
“Foi-me posto um espinho na carne [...] Por causa disso, três 
vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me 
disse: A minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa 
na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, 
para que sobre mim repouse o poder de Cristo.” (2 Co 12.7-9)

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular

PALAVRA DO PASTOR • 

QUANDO 
NOSSAS 
ORAÇÕES 
NÃO SÃO 
ATENDIDAS
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BOA, BOA, BOA!
CONVIDADOS MUSICAIS 

Em julho, recebemos convidados muito especiais para os 
momentos de louvor em nossos cultos. Estiveram conosco o 
Ministério Avivah e a banda Música do Interior.

O Avivah ministrou no Culto dos Jovens, (no dia 13 e em 
três cultos do domingo, dia 14) com canções de adoração, 
como Maranata. Já a Banda Música do Interior esteve no 
período de louvor do culto das 17h, do domingo, dia 14.

Toda a igreja adorou ao Senhor em comunhão e em 
reverência! 

ACAMPAMENTO GR

Mais de 300 adolescentes participaram do Acampamento 
Geração Radical, da READ, no mês de julho. O evento teve 
como tema: “Sede santos - O poder de uma vida consagrada”, 
e aconteceu entre os dias 13 e 16.

Palavras evangelísticas e encorajadoras, tempo de oração, 
muita comunhão e comida boa marcaram o fim de semana 
dos adolescentes da Oitava. Além disso, o acampamento 
recebeu como convidado especial o pregador João Paulo, do 
Céu na Terra Movement. 

A liderança já começa a ver os frutos do evento: ainda na 
programação, mais de 10 decisões por Cristo. Adolescente, 
você é bem-vindo na READ. Integre-se! 



Oitava Revista  |  04 de agosto de 2019 5

PRELETORES CONVIDADOS

A celebração pelo Jubileu de Ouro continua! Como uma 
forma de prosseguir com as comemorações, recebemos 
preletores especiais no mês de julho, nos Cultos de 
Celebração, Cultos da Família e de Oração. Foram eles: 

Bispo JB Carvalho, Pr. George Foster, Pr. Marcelo Gualberto, 
Pr. Amauri Oliveira e Luca Martini. 

Todas as pregações estão disponíveis em nosso canal no 
YouTube. Se você não participou de algum dos cultos, assista 
e compartilhe com seus amigos. 

BOA, BOA, BOA!
ACONTECEU NA OITAVA  •
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No dia 22 de agosto é celebrado o Dia do Folclore 
Nacional. Quando o assunto é esse, inevitavelmente 
pensamos em sacis, mulas-sem-cabeça, etc. Mas, o que de 
fato é o Folclore? Qual sua real importância e influência nas 
nossas vidas?

Para começar, vamos entender o significado do termo 
criado pelo britânico William John Thoms (1803-1885). As 
palavras inglesas “Folk” e “Lore” significam, respectivamente, 
“Povo” e “Conhecimento”. Portanto, a junção “Folclore” 
representa, literalmente, “conhecimento do povo” ou 
“aquilo que o povo faz”.

A cultura brasileira é baseada na miscigenação. Somos, 
de forma geral, uma mistura de indígenas, portugueses, 
africanos e imigrantes. Ao longo da história, foram 
recolhidas e documentadas estórias, cantigas e práticas 

medicinais, todas oriundas da nossa gente. O folclore 
brasileiro tornou-se, então, riquíssimo!

Temos, com isso, uma manifestação das nossas origens e 
tradições, expressas por meio de narrativas e personagens 
genuinamente brasileiros. Portanto, os mitos que 
constituem o Folclore não devem ser ignorados, embora 
não passem de lendas. Apesar de não corresponderem à 
realidade, essas estórias são parte importante do nosso 
arcabouço cultural.

“Gostaria de fazer um agradecimento à Oitava Igreja. 
Vamos nos mudar para Uberlândia e só tenho a agradecer 
todo o favor dessa família linda do meu coração! Dos 50 
anos da Oitava, participei dos 12 últimos, recebendo 
abençoados ensinamentos, cuidado e muito amor.

No meu primeiro dia (logo no primeiro dia!) na igreja, 
na fila para cumprimentar o Pastor Jeremias, ele já me 
responde: “Você não é daqui. Qual é o seu nome?”. No meio 
de uma multidão, saber que eu não era dali foi um sinal de 
Deus! Isso em abril de 2007.

Já membro, fui carinhosamente convidada a fazer parte 
da liderança da Mocidade, nos anos 2008/2010. Conheci 
meu esposo Judson (a propósito, namoramos, noivamos 
e casamos em três meses e 25 dias!). O Pastor Jeremias 
disse: “Esse casamento eu faço”. E foi perfeito! Um dia mais 
abençoado que o outro. Ainda solteiros, fomos participantes 
do Musical José e, já casados, fomos intercessores no 
Musical Paulo. Quando casados e com um filho, Moisés, 
fomos professores do Ministério Infantil.

Em fevereiro de 2016, já na segunda gravidez, meu esposo 
Judson iniciou um processo de pneumonia gravíssima. Ele foi 
fazer uma ‘simples’ consulta devido a uma febre ‘normal’, mas, 
com uma terrível dificuldade para respirar, foi parar na UTI.

 Ficou sem oxigênio tempo suficiente para que os médicos 
o ‘desenganasse’.

Eu já havia experimentado o cuidado dos pastores, 
de suas esposas e dos irmãos da Oitava. Porém, nesse 
momento (no vale da sombra da morte), foi incomparável. 
Algo extraordinário! Um abraço daqui, outro abraço dali, 
mensagens de texto encorajadoras, áudios de ministrações, 
visitas ao hospital e muitas, mas muitas orações!

O Espírito Santo falou ao meu coração: ‘Judson ficará bem’. 
Eu ajoelhava com o Moisés e orava, crendo. No trabalho, 
meus diretores falavam: ‘Deixa tudo aí e vai ficar no hospital’. 
Eu respondia: ‘Judson está curado’. Lá no hospital, eu lia 
Ezequiel 37 o tempo todo e ouvia louvores. E Jesus, que é 
especialista em milagres, fez o milagre. E fez porque ele tinha 
e continua tendo lindas promessas para os seus filhos.

Em maio deste ano, Judson e eu precisávamos de 
uma porta aberta na área financeira. E no domingo da 
comemoração dos 50 anos da Oitava, nosso amado 
Pr. Jeremias nos abraçou com alegria e orou para que 
tivéssemos uma resposta favorável. Na segunda-feira, 
recebemos uma ligação. Uma oportunidade de emprego 
em Uberlândia. Jesus é maravilhoso! Estamos indo morar lá 
até que o Senhor Jesus nos permita.

Eu, Tatiana Pinto Coelho Freitas, meu marido Judson Passos 
Freitas e nossos filhos: Moisés Pinto Coelho Freitas e Mariah 
Coelho Passos Freitas, agradecemos a Jesus, nosso Senhor, 
eternamente, de todo o nosso coração. Agradecemos à Oitava 
por ter sido nosso bálsamo e mel durante todos esses anos.” 

Tatiana Pinto Coelho Freitas

 •  SAIBA MAIS

TESTEMUNHO
DE GRATIDÃO

FOLCLORE BRASILEIRO

Quer saber mais sobre a cultura nacional e 
como o Evangelho pode influenciá-la ou até 
mesmo transformá-la? Inscreva-se no Congresso 
de Pastores e Líderes (CPL) deste ano, em: 
www.cpl.org.br. O evento ocorre entre os dias 16 e 
20 de setembro, na Oitava.

*Com informações do www.calendarr.com.

6 04 de agosto de 2019  |  Oitava Revista
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Você quer saber o que será da sua 
vida no futuro? Temos uma tendência 
enorme de viver no futuro, fazemos 
isso quando sonhamos, traçamos 
planos, gastamos tempo imaginando 
e até orando a Deus por coisas que 
ainda acontecerão. Dependendo do 
que ocupa a nossa mente e emoções 
quanto ao futuro, experimentamos 
até algo negativo, que é a ansiedade 
crônica. 

Mas, pense comigo: é possível para o 
ser humano determinar o seu futuro? 
Penso que não. Podemos elaborar 
uma ideia do que queremos ser e 
onde queremos chegar, mas é certo 
que, ao longo da vida, enfrentaremos 
inúmeras variáveis que vão alterar 
completamente o futuro que havíamos 
projetado em nossa mente. 

Há pessoas bem-sucedidas na 
história que, no passado, jamais 
imaginaram que poderiam chegar tão 
longe. Talvez você seja uma dessas 
pessoas que olham com gratidão para 
trás e percebem que a sua vida foi 
extremamente abençoada por Deus.

Nós não podemos prever e nem 
determinar o futuro. Mas Deus pode 
não só prever, mas garantir o futuro. 
O versículo acima foi uma conversa de 
Deus com Abrão. Ele já era idoso (75 
anos), não tinha filhos, mas acreditou 
que quem estava prometendo era 
muito maior do que ele. E, por isso, 
obedeceu a Deus, deixou toda a sua 

vida em Harã para trás e seguiu pelo 
caminho que o Senhor o mostrou. 
Para resumir, ele e sua esposa por 
vezes acharam a promessa de Deus 
estranha e até impossível, mas 
provaram de um grande milagre, pois 
tiveram um filho e deram-lhe o nome 
de Isaque.

Assim, Deus deu início ao 
cumprimento de sua promessa. 
Hoje não temos dúvidas, o povo de 
Deus, que teve início em Abraão, é 
enorme. Se olharmos para os que 
se denominam cristãos, são mais de 
2 bilhões. Mas estamos falando de 
uma estatística de nosso tempo. E 
outros inúmeros servos de Deus que 
já dormiram no Senhor.

Se você entregou a sua vida a Cristo, 
tornou-se cumprimento da promessa 
de Deus a Abraão, pois todos os que 
nasceram de novo em Cristo são 
chamados filhos de Abraão, pois 
ele é o pai da fé. Você se lembra do 
que Jesus disse depois que Zaqueu 
resolveu distribuir parte dos seus bens 
aos pobres e devolver com correção 
aos que ele havia prejudicado? Jesus 
disse: “Hoje, houve salvação nesta casa, 
pois que também este é filho de Abraão” 
(Lc 19.9).

Mas vamos voltar à primeira 
pergunta deste texto: você gostaria 
de saber sobre o seu futuro? Ao falar 
sobre futuro, a Bíblia ultrapassa a 
barreira da morte e fala sobre vida 

eterna. Há dois destinos possíveis: céu 
ou inferno, veja:

“Portanto, Deus enviou o seu Filho ao 
mundo não para condenar o mundo, 
mas para que o mundo fosse salvo 
por meio dele. Quem nele crê não é 
condenado; mas quem não crê já está 
condenado, porque não acreditou no 
Nome do Filho unigênito de Deus.”  (Jo 
3.17-18 - KJA)

Creia em Jesus e fale de Jesus para 
que outros creiam e tenham a vida 
eterna! 

Mas, o versículo 2 de Gênesis 12, 
também registra: “Sê tu uma bênção”. 
Quais são os seus planos para o 
futuro? Uma coisa é certa, Deus quer 
que você seja uma bênção. O povo 
de Deus nasceu para abençoar. 
Deus tem propósitos específicos para 
a sua vida. Então, sobre o futuro, 
que tal você perguntar a Deus, ouvi-
lo e obedecê-lo? Recorra a Deus em 
oração, ele guiará e usará você para 
abençoar, pois, em Cristo, provamos 
e levamos a presença de Deus, como 
está escrito:

“Em verdade, em verdade vos 
asseguro: Quem receber aquele que Eu 
enviar, estará me recebendo e quem me 
recebe, recebe aquele que me enviou.”  
(Jo 13.20) 

Pr. Iury Guerhardt · Pastor Auxiliar

 O  POVO DE DEUS,  UMA GRANDE NAÇÃO

“De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção!” (Gn 12.2)

MENSAGEM DE CAPA •
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Foi muito bom enquanto durou! As férias de julho aliviaram 
nossos estudantes, que vinham num ritmo bastante 
acelerado, com muitos trabalhos e provas. Nas últimas 
semanas, eles puderam “respirar”, “trocar as baterias”, 
dormir e se divertir um pouco mais. Agora, porém, é hora de 
voltar ao batente e superar mais um semestre.

É muito importante retornar já focado. Nada de matar a 
primeira semana de aula e começar a se dedicar somente 
após o primeiro mês. Ao voltar “com tudo”, você garante 
boas notas de início e evita sustos e atropelos nas últimas 
semanas. Sem falar que, agindo assim, seus pais ficarão 
bastante orgulhosos!

Também é fundamental manter e, se possível, intensificar 
os momentos a sós com o Senhor. A devocional não deve 
ser relegada por nada. Para isso, é preciso organizar o seu 
tempo. Você pode fazer um quadro ou uma planilha, à mão 
ou digitado no computador. Separe as horas do seu dia de 
modo que haja tempo suficiente para: Deus, estudo, trabalho 
(se for o seu caso), lazer/atividade física e descanso.

Começa neste mês mais uma 
turma do Centro de Treinamento 
da Oitava (CETRO). O curso é 
destinado a você que deseja se 
preparar para a vida ministerial. São 
dois anos de estudos, em que são 
abordadas, ao todo, 16 disciplinas, 
como Hermenêutica e Teologia 
Sistemática, por exemplo.

O CETRO leva seus alunos ao 
aprofundamento bíblico e à reflexão 
a partir das bases presbiterianas. 
Os ensinamentos preparam líderes 
capazes de assumir cargos nos 
mais variados ministérios da Oitava. 

O curso te permite, por exemplo, 
ser um líder de GCOI ainda mais 
capacitado e conhecedor da Palavra, 
já imaginou?

Todas as informações estão 
disponíveis em nosso site:
www.oitavaigreja.org.br (Ensino > 
CETRO). 
Deseja inscrever-se? Envie um 
e-mail para: cetro@oitavaigreja.org.br 
ou ligue: 3449-8600.
Sua inscrição estará sujeita à 
disponibilidade de vagas.

Você reparou que agora temos maquininhas de cartão na entrada do templo? O 
objetivo é facilitar sua vida, oferecendo maior conforto, segurança e comodidade.
Quando for entregar seu dízimo ou sua oferta, basta ir à maquininha. Qualquer 
dúvida, procure a Junta Diaconal.

•  DICAS

COMO SE
PREPARAR

PARA A VOLTA 
ÀS AULAS

NOVA TURMA
DO CETRO

NOVIDADE!

Neste mês, mais especificamente no dia 5, é celebrado o Dia 
Mundial da Saúde. Aproveitamos a sugestão para perguntar: 
Sua saúde vai bem?
Caso tenha deixado um pouco de lado os cuidados consigo 
mesmo, aí vão duas sugestões: Procure um médico ou o Posto 
de Saúde mais próximo da sua casa e agende uma consulta. 

Passe no ambulatório da Oitava, que fica ao lado do berçário, 
e se oriente com os médicos e enfermeiros de plantão.

COMO
ANDA 

SUA
SAÚDE?
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HOMENS E MULHERES • 

Subir ao altar com a pessoa amada 
é o sonho de boa parte das pessoas. 
Oficializar uma união e consagra-lá ao 
Senhor é um passo muito importante 
em um relacionamento entre duas 
pessoas cristãs. O casamento… a 
junção de um homem e uma mulher 
apaixonados, dispostos e cientes de 
suas responsabilidades.

Ele envolve preparativos, expectativas, 
o apoio da família, o entusiasmo dos 
amigos e o auxílio dos irmãos da igreja. 
Todas essas emoções e muitas outras 
inexplicáveis foram vivenciadas pela 
Ana Carolina dos Santos Alves, 37, e o 
Ricardo Luiz Alves, 44, no mês de maio, 
aqui na Oitava.

Esse momento ímpar de alegria 
foi vivido de uma forma ainda mais 
especial. Envolvidos nos trabalhos 
do Ministério de Integração, Ana 
e Ricardo casaram-se no Culto de 
Oração do dia 30 de maio, com direito 
a bolo, salgados e uma comemoração 
após a cerimônia. Tudo organizado 
pelos irmãos do próprio ministério e 
da Junta Diaconal. 

O ministro do casamento foi o 
Pr. Eloízio Alves, um dos pastores 
responsáveis pelo Culto de Oração. Ele 
falou sobre as funções da mulher e do 
homem no matrimônio: a submissão e 
o amor sacrificial.

Ana frequenta a Oitava Igreja há 
cinco anos, Ricardo há um ano. Junto 
da bênção do casamento, no mesmo 
culto, eles passaram pelo batismo, 
assim como a filha do casal, Gabrielle, 
6. O filho de Ricardo, João Gabriel, 18, 
também foi batizado na igreja, um 
tempo antes. Toda a família unida, 

servindo ao Senhor na Oitava, igreja 
que buscaram para ensinar à filha os 
passos da fé. 

Eles se conheceram há 10 anos, 
em um restaurante. Um mês depois, 
começaram o relacionamento. Neste 
tempo, passaram por um período de 
separação e de distância da igreja. 
Mas o desejo de restauração da 
união pulsou no coração dos dois, 
levando-os a procurar pela igreja, 
mais especificamente o Pr. Eloízio, que 
sugeriu o casamento. Por isso, não 
havia alguém melhor do que ele para 
oficializar a união, após a oficialização 
do casamento civil no cartório. 

A cerimônia no culto emocionou a 
todos, mas, principalmente, a família 
que estava ali, sendo apresentada e 
consagrada a Deus. “Nosso casamento 
foi um presente e um cuidado 
especial da igreja conosco”, expressa 
Ana Carolina, que faz questão de 
agradecer imensamente àqueles que, 
de alguma forma, contribuíram com 
seu casamento: “Agradecemos todos 
os dias por estarmos na Oitava Igreja 
e ter pessoas especiais nas nossas 
vidas”, enfatiza. 

Para ela, o dia da realização da 
cerimônia foi único: “O dia do meu 
casamento foi de muita alegria por 
estarmos no caminho de Deus. A 
realização no Culto de Oração foi mais 
do que maravilhosa”, ressalta. 

Segundo Ricardo, o casamento 
foi “maravilhoso, um sonho, muita 
bênção”. Ele, além de se alegrar 
e agradecer, também deixa um 
conselho para quem sonha em se 
casar: “Primeiro, aceite Jesus em sua 

“Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os 
dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 
ajuntou não o separe o homem.” (Mc 10.7-9)

EU VOS DECLARO...
MARIDO E MULHER

vida e deixe ele guiar você, e, se não for 
casado, ore para que Deus o abençoe 
com um noivo ou noiva”, recomenda. 

Agora, em unidade, a família caminha 
na Oitava, envolvida nos trabalhos da 
igreja e servindo ao Senhor com alegria! 

Tem uma história legal na Oitava 
Igreja como a da Ana Carolina e 
do Ricardo? Compartilhe conosco! 
Envie, junto com fotos, para o e-mail 
comunicacao@oitavaigreja.org.br.

Com o tema “Família forte, igreja 
forte”, o Ministério de Família realiza o 
evento que irá movimentar a Oitava e 
outras igrejas da cidade, entre os dias 
18 e 20 de outubro. 

Palestras, workshops e muito conteúdo 
para um tempo de investimento e 
aprendizado. O objetivo é resgatar os 

valores cristãos dentro das famílias e 
entender o propósito de Deus para esse 
bem tão precioso. 

As inscrições serão disponibilizadas 
em breve. Acompanhe no site:
www.oitavaigreja.org.br. Avise os seus 
amigos e convide outras pessoas!

VEM AÍ A 1ª CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA



C O N T E X T O  H I S T Ó R I C O

O missionário chegou ao Rio no intuito de divulgar a fé 
reformada, como uma terceira tentativa de disseminar 
o protestantismo nas terras brasileiras. É que em duas 
oportunidades anteriores, expedições francesas e 
holandesas, respectivamente, não tiveram sucesso. A 
primeira, com os franceses, teve como fruto o primeiro culto 
protestante no Brasil e a Confissão de Fé de Guanabara. Já 
com os holandeses, em Pernambuco, houve até mesmo a 
criação de igrejas protestantes, mas com a “devolução” do 
nordeste à Portugal, país católico, a iniciativa perdeu força.

Em um cenário de domínio da Coroa Portuguesa e, 
portanto, da Igreja Católica, os missionários protestantes 
tinham como desafio, também, o sincretismo religioso já 
instaurado no país, uma vez que a fé católica romana, por 
muitos, era combinada com as religiões de matriz africana 
e com as crenças dos nativos. 

Sua família tinha uma ligação com o país. Um de seus irmãos, 
James Snodgrass Simonton, morou aqui por três anos e 
foi professor na cidade de Vassouras, no estado do Rio de 
Janeiro. Uma irmã, Elizabeth Wiggins Simonton, casou-se 
com o Rev. Alexander Latimer Blackfor e acompanhou seu 
marido rumo ao Brasil.

O  C O M E Ç O  D E  T U D O

Seu trabalho, apesar de breve (ele faleceu precocemente, 
apenas oito anos após sua chegada ao Brasil, aos 34 anos), 
rendeu frutos importantíssimos para o presbiterianismo 
brasileiro: ele fundou, em 1862, a primeira Igreja 
Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, que hoje é 
a Catedral Presbiteriana da cidade; o primeiro jornal 
protestante do país, o “Imprensa Evangélica”, em 1864; 
o primeiro presbitério, em 1865; o primeiro seminário 
teológico, em 1867; a Igreja Presbiteriana em São Paulo e 
em Brotas; e também deu início aos trabalhos da Escola 
Bíblica Dominical. 

A partir daí, a igreja caminhou em desenvolvimento,  
contando com a primeira ordenação protestante no 
Brasil, em 1865, do ex-padre José Manoel da Conceição. 
O presbiterianismo começou a se espalhar e chegou em 
outros estados, como Minas Gerais, a partir, principalmente, 
do interior, também fruto do trabalho do Rev. José Manoel 
da Conceição. Com o apoio de missionários da igreja 
presbiteriana dos Estados Unidos, a denominação alcançou 
outras regiões do país, como o norte e o nordeste. 

160 anos
•  MATÉRIA DO MÊS

Era 12 de agosto de 1859, quando o Reverendo americano, Ashbel Green Simonton, desembarcou em solo brasileiro para 
dar início à Igreja Presbiteriana do Brasil. A viagem aconteceu apenas dois meses após a sua ordenação pastoral. Simonton 
queria ser professor ou advogado, mas um reavivamento no ano de 1855 o fez despertar para sua profissão de fé. Pouco 
tempo depois, ingressou no Seminário de Princeton, para a preparação para o Sagrado Ministério. 

Ele era um jovem missionário, de apenas 26 anos, quando selecionou o Brasil como um campo pretendido para seu 
ministério, após conhecer o trabalho da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. O testemunho 
pessoal de um homem, sua história de despertamento missionário e investimento na evangelização em um local distante 
de sua pátria, foram algumas das formas usadas por Deus para iniciar um movimento que hoje impacta milhões de vidas.

D A  I G R E J A  P R E S B I T E R I A N A  D O  B R A S I L
“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que 

anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” (1 Pe 2.9) 

10 04 de agosto de 2019  |  Oitava Revista
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MATÉRIA DO MÊS • 

H O J E  E M  D I A

Tendo sempre como base as Sagradas Escrituras, e 
inspirados pelos principais reformadores, a IPB desenvolve 
um importante trabalho no ensino da Palavra de Deus, a 
partir das Escolas Bíblicas e seminários teológicos; investe 
em evangelismo e missões, por meio da APTM, a Agência 
Presbiteriana de Missões Transculturais, da JMN, a Junta de 
Missões Nacionais, e da APECOM, a Agência Presbiteriana 
de Evangelização e Comunicação; tem um instituto de 
educação, o Mackenzie, participando da formação de 
profissionais em diversas áreas, da educação infantil ao 
doutorado; conta com uma editora, a Cultura Cristã; está 
presente na TV, por meio dos programas Cada Dia; além de 
milhares de outras frentes de trabalho em todas as igrejas 
do país, que atendem às necessidades dos membros e 
não membros das igrejas, de todas as idades e realidades 
sociais. 

Mesmo diante dos desafios da contemporaneidade, há 160 
anos, a IPB segue fundamentada e guardada, pela graça 
de Deus, em seus princípios-chave: a Bíblia, a Confissão de 
Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o 
Breve Catecismo de Westminster. Tudo para que o nome de 
Cristo seja conhecido e glorificado, até a sua volta.

O R G A N O G R A M A  D A  I P B

Supremo Concílio → Sínodos  
→ Presbitérios → Conselhos

Os Conselhos das igrejas são formados por 
Pastores (eleitos pela congregação ou indicados 
pelo Presbitério) e Presbíteros (eleitos pela 
congregação). Cada igreja conta também com 
Diáconos eleitos pelo voto dos membros e com 
Sociedades Internas ou Ministérios. 

E S T A T Í S T I C A S  D A  I P B

• 86 sínodos
• 356 presbitérios
• 4003 igrejas e congregações
• 4581 pastores 
• 649.510 membros

Fonte: Executiva IPB

Supremo Concílio em Caratinga/MG - 1950

I P B
Parabés !
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No ano do Jubileu de Ouro da Oitava Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte, entendemos que a melhor forma de 
comemorar seria com festas e momentos de gratidão no 
primeiro semestre e com Atos de Bondade como nosso 
foco central no segundo semestre. 

Somos uma igreja grata a Deus pelo que já nos aconteceu 
no passado, e também somos uma igreja que olha e sonha 
com nosso futuro. Sempre estivemos à frente do nosso 
tempo e esta é uma marca que acompanha o ministério 
do Pr. Jeremias. Porém, também somos uma igreja do 
presente. Neste sentido, entendemos a importância de 
sermos relevantes na nossa cidade, na nossa comunidade 
e junto aos membros da igreja. 

Neste sentido, estamos focando nossas atenções e esforços 
neste segundo semestre para que os Atos de Bondade sejam 
uma marca sempre presente e constante de nossas ações, 
orações e investimentos. 

Vamos abraçar três grandes projetos:
• Comunidade Terapêutica Casa Refúgio;
• Comunidade Terapêutica Ministério Jericó;
• Escola Estadual Isabel da Silva Polk, no bairro Palmares.

Faremos três grandes ações ao longo do semestre (fique 
atento e acompanhe essas datas). Serão obras de reforma, 
parceria, pintura e transformação destas instituições. 
Vamos trabalhar com doações de membros da igreja, que 
poderão ajudar com investimento financeiro, com doação 
de materiais para as reformas (vamos disponibilizar as 
listas de materiais em breve), ou com a sua mão de obra 
(estando presente nos dias do mutirão e, literalmente, 
colocando a mão na massa ou na tinta). Todos os membros 
da Oitava Igreja poderão participar. Teremos nossas fontes 
de recolhimento de doações e vamos usar as contas da 
igreja e gazofilácio para recolher doações para financiar 
estas grandes reformas.

Em um segundo momento, vamos mobilizar nossos 
GCOIs e ministérios, incentivando cada um a realizar Atos 
de Bondade em conjunto. Serão ações de menor porte que 
vão alcançar asilos, creches, abrigos, casas de recuperação, 
hospitais, penitenciárias e as ruas de nossa cidade. Vamos 
trabalhar juntos para que nossos GCOIs saiam de dentro 
das quatro paredes e realizem juntos diversos Atos de 
Bondade, demonstrando que somos sal que salga e luz que 
ilumina. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, jovens 
adultos, casais, famílias, terceira idade, vocacionados, 

equipe de louvor, integração, Ancore, Abrace... Todos os 
ministérios da igreja envolvidos trarão um cuidado com 
nossa cidade. 

O terceiro movimento dos Atos de Bondade, do Jubileu de 
Ouro da Oitava Igreja, tem a ver com a mobilização de cada 
indivíduo, de cada membro da igreja. Além de realizarmos 
Atos de Bondade como igreja e como ministérios, 
queremos incentivar cada membro da Oitava a tornar-se 
um propagador da bondade. Queremos desenvolver um 
ambiente de generosidade e de amor ao próximo, que será 
vivido não apenas de forma coletiva, mas vamos trabalhar 
para não perdermos a oportunidade de sermos bom 
perfume, de fazermos o bem. Vamos incentivar, pregar, 
orar e fazer tudo o que está ao nosso alcance para que 
o Jubileu de Ouro da Oitava seja motivo de gratidão para 
quem é membro da igreja e para quem será alcançado 
pelos membros da igreja. O Jubileu marca nossa gratidão 
e revela que nossos olhos estão voltados para o passado, 
presente e futuro; que nossos olhos estão voltados para os 
de dentro e para os de fora; e que o nosso desejo é fazer a 
vontade de Jesus, amando o nosso próximo. 

Nosso desejo é que você esteja envolvido em todos estes 
três níveis. Que você contribua para as grandes obras que 
serão realizadas e que, desde já, esteja mobilizando seu 
GCOI e seu ministério, pensando e planejando quais serão 
as ações que vocês vão realizar. Tem alguém da sua família 
em um asilo? Planeje visitá-lo e abençoar todos os idosos 
daquele lugar. Sejamos criativos e espalhemos o bem, o 
amor e a generosidade por todos os cantos de nossa cidade, 
além de Nova Lima e Betim, que também serão impactadas. 
O Jubileu é nosso, mas a bênção será sentida por toda a 
comunidade. 

Você pode fazer doações em contas da Oitava Igreja 
e enviar o comprovante de depósito para que este 
valor seja identificado como Ato de Bondade, e pode 
também depositar em nossos gazofilácios, identificando 
como oferta para Atos de Bondade. Contamos com seu 
envolvimento, participação e generosidade, pois, desta 
forma, poderemos fazer ainda mais Atos de Bondade do 
que já estão planejados. 

Jubileu de Ouro da Oitava, nossa gratidão expressa em 
amor!

Pr. Eduardo Borges · Pastor Auxiliar 

“E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo 
ceifaremos, se não houvermos desfalecido.” (Gl 6.9)

•  CIDADANIA EM AÇÃO

12 04 de agosto de 2019  |  Oitava Revista
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MISSÕES EM FOCO •

Em 9 de agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A Oitava faz 
questão de relembrar a data e comemorá-la, uma vez que temos projetos missionários 
voltados a eles, no Amazonas e no interior de Minas. Também contamos com 
missionários indígenas que, por conhecerem tão bem a realidade nas tribos Brasil afora, 
abrem caminhos para que o trabalho continue. E como não citar o Vocacionados?! O 
curso que prepara missionários na Oitava promove visitas regulares a tribos indígenas, 
como a que foi realizada em maio, na Igreja Indígena Pataxó, em Carmésia/MG.

Em suas orações, lembre-se de interceder por todos eles. Caso deseje contribuir 
com o trabalho para alcance a este povo, apresente essa vontade ao Senhor, em 
oração, e converse com um de nossos pastores.

DIA INTERNACIONAL DOS
POVOS INDÍGENAS
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É bem provável que você já tenha ouvido por aí o termo 
“pãe”, que nada mais é que a junção de “pai” e “mãe”. 
Normalmente, ele é designado a pais que, pelas mais 
diferentes circunstâncias da vida, tiveram que aglutinar o 
papel de mãe para criar e educar seus filhos. A Oitava tem 
um exemplo desses entre seus membros, e talvez seja ele 
a representação mais fidedigna deste arquétipo. Seu nome 
é Rubner Último Pimenta, 56, Contador e, atualmente, 
Assistente Administrativo e colaborador da Junta Diaconal 
em na nossa igreja.

Quem o vê trabalhando, sendo simpático e cuidando 
dos filhos Thor, 23, e Thyfanni, 20, não imagina que, há 20 
anos, o então jovem adulto não conseguia sequer esboçar 
um sorriso. As tais circunstâncias da vida o obrigaram a 
cuidar sozinho dos dois filhos. O menino com três anos de 
idade e a menina com apenas quatro meses de vida. Coube 
a ele a missão de trabalhar, garantir o sustento dos três, 
cuidar, educar e ainda arranjar tempo e energia para dar-
lhes momentos de lazer, indispensáveis à vida de qualquer 
criança.

Não foi fácil. Ainda recém-nascida, a menina teve 
convulsões. Mas o instinto de pai, ou de “pãe”, fez com 
que Rubner, imediatamente, a colocasse debaixo do 
chuveiro na tentativa de trazê-la de volta à consciência. 
Não adiantou. Foi preciso segurar os dois filhos no colo e 
procurar o hospital mais próximo. Intolerância à lactose 
era o que havia causado o problema. Thyfanni ficou bem. 
Todos ficaram bem.

Importante ressaltar que, nesse período, foi preciso 
driblar também o desemprego, como se já não bastasse 
tantas lutas. “Eu fazia produtos de limpeza e saía para 
vender”. Saía, diga-se de passagem, de ônibus e com os dois 
filhos nos braços. Um bico aqui e outro ali foram garantindo 

o sustento dos três. “Aos seis, sete anos de idade, eles já 
pegavam ônibus sozinhos”, relembra. Os anos foram 
passando e chegou o momento de lidar com uma fase nada 
simples: a adolescência. “Cuidar de filha foi muito difícil”, 
conta. Diálogos, consultas, pesquisas na internet e, claro, 
muito amor supriram a ausência da figura materna.

Os três sobreviveram. E, em um dado momento, Rubner 
teve um encontro com Alguém que lhes faria não só 
continuar sobrevivendo, mas viverem de forma plena. Jesus 
Cristo preencheu a mente e o coração de um homem sofrido, 
que há não muito tempo havia experimentado algumas das 
mais dolorosas sensações que o ser humano pode provar. 
A síndrome do pânico e outros distúrbios psicossomáticos 
começaram a ser expelidos com a Verdade e o amor do 
Criador. Já não havia lugar para mágoa e ressentimentos. 

Do início dos anos 2000 a 2014, a família frequentou e 
esteve bastante envolvida na Igreja Batista da Lagoinha. 
Rubner se dedicava, entre outras coisas, ao trabalho com 
jovens. Até que chegou o momento de encerrar esse ciclo 
e dar lugar ao novo. A dúvida, entretanto, pairou: " Vir para 
a Oitava Igreja era mesmo a melhor escolha?" Se Thor e 
Thyfanni se adaptassem e não demonstrassem resistência, 
ele viria. E assim aconteceu, ou melhor, assim quis o Senhor.

Hoje, o pai afirma com veemência que tudo o que 
enfrentaram não foi em vão. A dificuldade o marcou e o fez 
crescer como homem. “Deus me deu a missão de cuidar dos 
dois. Abri mão de tudo por eles e não me arrependo nem 
por um instante. Vi nascer o primeiro dente, estive presente 
na primeira formatura… Me considero um privilegiado. 
Vivemos hoje com toda intensidade, como uma família 
completa. Não nos falta nada, graças a Deus”.

•  ESPECIAL

Dia dos Pais
O QUE UM PAI É CAPAZ DE ENFRENTAR PARA PROTEGER SEUS FILHOS?

RECORDAÇÕES

“Me lembro quando eu era pequeno e meu pai sempre nos deixava na casa 
da minha tia para poder trabalhar, e só nos buscava à noite. Toda vez ele 
chegava cheio de compras do supermercado e, mesmo com todo esse peso, 
me segurava num braço e minha irmã no outro, e pegava ônibus até chegar 
em casa. Isso me marcou muito, pois, por mais que tudo fosse adverso, ele 
batalhou por mim.” (Thor Pimenta)

“Lembro de quando meu pai se converteu. Eu frequentava a igreja com ele, 
mas ainda não tinha entendido o propósito de Jesus para a minha vida. Um 
dia ele estava conversando comigo no meu quarto e me apresentou um 
livrinho infantil que falava sobre Jesus e a salvação. Fiquei maravilhada com 
aquilo! Jesus usou a vida do meu pai para que eu pudesse conhecê-lo. Lembro 
também de uma fase em que tive algumas crises existenciais. Meu pai sempre 
esteve comigo, mesmo trabalhando. Ele sempre vinha com uma palavra de 
ânimo, citando passagens bíblicas, orando por mim, me ajudando a fortalecer 
minha fé e me ensinando que momentos como aquele são passageiros e que 
em todos eles nós crescemos e aprendemos algo.” (Thyfanni Pimenta) 
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E S P E C I A L  • EBT •
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E S P E C I A L  •FIQUE POR DENTRO •

TURMAS DE DOMINGO - 9H

• SABEDORIA PARA A VIDA - ESTUDOS EM 
PROVÉRBIOS | Profs.: Fábio Neves de Miranda, 
Lídia Elias, Helton Cunha e Carlos Nascimento

• ATOS DOS APÓSTOLOS - EXPOSIÇÃO DO 
LIVRO | Profs.: Danilo Roberto Araújo, Antônio 
Luiz do Carmo, Renato Severino e Lílian Venâncio.

• PANORAMA DO ANTIGO TESTAMENTO - 
UPA 2 (13 E 14 ANOS) | Profs.: Soraya de Souza, 
Daniel Petinelli, Marina Batista e Sandra Regina 
Moreira.

• PANORAMA DO ANTIGO TESTAMENTO - 
UPA 2 (15 E 16 ANOS) | Profs.: Adriana 
Gonçalves, Marcelo Barbalho e Matheus Ferreira.

• AS CARTAS DE PEDRO - VIVENDO BEM EM 
MEIO À PRESSÃO | Profs.: Alexandre Rosas, 
Homero Souza Filho, Altanair Júnior e Pr. Luís 
Fernando Nacif.

• ROMANOS - UPA 1 (17 E 18 ANOS) | Profs.: 
Pr. Israel Abreu, Matheus Lopes, Pedro Augusto e 
João Marcos Rodrigues.

• HISTÓRIA DO POVO DE DEUS - DO REINADO 
AO EXÍLIO | Profs.: Robson Portugal, Gabriel 
Felipe Rocha e Flávio Cunha.

• PARÁBOLAS DE JESUS - JOVENS CASADOS |
Profs.: Pr. Israel Abreu, Leonardo Medeiros, 
Samuel Batista, João Victor Nasser e Rafaela Olive.

• O SERMÃO DO MONTE | Profs.: Cláudio 
Ferreira, Marcus Renato Xavier, José Divino, Elizeu 
Gomes e Thiago Ferreira.

• LIDERANÇA DE GCOIs - LIDERANÇA CRISTÃ |
Profs.: Pr. Eduardo Borges, Nathália Van Acker e 
convidados.

• INTRODUTÓRIA 1 - SUA NOVA VIDA EM 
CRISTO | Profs.: Douglas Schneider, Esdras Abreu 
e Valdecir Resende.

• INTRODUTÓRIA 2 - SUA NOVA IGREJA | Profs.:
Daniel Câmara, Pr. Gidiel Câmara e Renato Laranjo. 

• A TAREFA DA IGREJA NA MISSÃO DE DEUS |
Profs.: Maria Cristina Gomes, Célia Laranjo,
Denilson Cardoso, Cimarques Mileip e Ivana Matos.

• ECLESIASTES E CANTARES - FAMÍLIA |
Profs.: Carlos Joel Pereira, Olindo e France
Batistelli, Alfredo Wesley Carvalho e Raqueline
Wandenkoken.

TURMAS DE DOMINGO - 11H

• AS GERAÇÕES - ESTUDOS EM GÊNESIS |
OITAVA JOVEM | Profs.: Gustavo e Sarah
Garabini, Filipe Maciel, Felipe Fontana, Rafael
Sathler e Daniel Câmara.

• GÁLATAS - EXPOSIÇÃO DO LIVRO | Profs.:
Sérgio Carneiro, Mateus Vieira e Elviro Oliveira
Filho.

• A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA | Profs.: Adriano 
e Dayse Faustino, Newton e Helena Romero,
Cláudio e Milta Rocha, Edimar e Altina Torres.

• PERÍODO INTERBÍBLICO (400 ANOS DE
SILÊNCIO PROFÉTICO) | Profs.: Fernando Vargas, 
Pr. Gidiel Câmara, Walter Augusto e Caroline
Ferreira.

• TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EBT (POR 
INDICAÇÃO)  | Profs.: Dalila dos Anjos e equipe.

TURMAS DE QUINTA - 20H

• EVANGELHO SEGUNDO JOÃO - EXPOSIÇÃO
DO LIVRO (CURRÍCULO DE 1 ANO) | Profs.:
Wellerson Chaves, Samuel Santos e Cleuza Maria
da Silva.

• PERÍODO INTERBÍBLICO (400 ANOS DE
SILÊNCIO PROFÉTICO) | Profs.: Fernando Vargas, 
Pr. Gidiel Câmara, Walter Augusto e Caroline
Ferreira.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO!
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

Está cada dia mais difícil encontrar a paz nos dias 
em que vivemos. Trabalho, compromissos, trânsito, 
família, rotinas cada vez mais descontroladas e 
tumultuadas têm tomado conta de muitos corações 
e vidas. Paulo afirma que é possível para o cristão 
viver uma vida de paz, mesmo passando por tudo isso 
descrito acima. Mas, como?

Gálatas 5.22 nos mostra uma lista de Frutos do 
Espírito, e dentro dessa lista encontra-se a Paz. A paz 
é fruto do Espírito e jorra dentro de nós, em nós e 
por meio de nós. Precisamos recordar de como nasce 
essa paz. A origem dela vem do próprio Jesus que 
mencionou aos discípulos em João 14.27: “A minha 
paz vos dou, não dou como o mundo dá...”.

A paz que o mundo dá é passageira, não tem 
sustentação, mas a paz que está à nossa disposição 
vem do alto e tem um nome: Jesus. Ele é a própria 
paz, não existe paz sem ele. Uma paz tal que não 
precisa de ausência de problemas ou lutas para estar 
estabelecida em nós. 

A paz frutifica de dentro para fora, é permanente e 
só poderá ser adquirida e vivida mediante a entrega 
e um compromisso de fidelidade com nosso Senhor. 
A Bíblia está recheada de promessas nas quais 
Deus fala em conceder esta paz, mas todas estão 
condicionadas a este relacionamento de fidelidade e 
intimidade com Cristo.

A Paz de Deus é aquela certeza dentro de nós em 
saber que ele está no controle de tudo, que nossas 
vidas estão em suas mãos, mesmo quando as 
circunstâncias ao nosso redor falem o contrário. 

Precisamos orar pela paz, precisamos promover essa 
paz e devemos fluir essa paz. Não podemos ser reféns 
da ansiedade, prisioneiros de guerras e contendas, 
pois somos amados, escolhidos, redimidos, 
justificados e reconciliados com Deus. Já temos a paz 
com Deus e agora podemos experimentar e viver a 
paz de Deus.

Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Ele nos conduz a  um 
relacionamento de paz com Deus e com o próximo. 
Ele é o Bom Pastor, que dá segurança às suas ovelhas, 
por conta de sua obra redentora na Cruz e do seu 
amor provado em sua vitória eterna sobre a morte.

Paz verdadeira apenas em Jesus!

Shalom

Pr. Thiago Assumpção · Pastor Auxiliar

Paz

“ A  P A Z  Q U E  O  M U N D O 

D Á  É  P A S S A G E I R A ,  N Ã O 

T E M  S U S T E N T A Ç Ã O , 

M A S  A  P A Z  Q U E  E S T Á 

À  N O S S A  D I S P O S I Ç Ã O 

V E M  D O  A L T O  E  T E M 

U M  N O M E :  J E S U S . ”

“E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e
 as suas mentes em Cristo Jesus.” (Fp 4.6-7)

F R U T O  D O  E S P Í R I T O
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INFANTIL E JUNIORES •

AONDE ESTE
LABIRINTO VAI PARAR?

Fonte: www.ebdonline.com.br

Jesus tinha muitos amigos. Mas um deles, chamado Judas, era um 
mentiroso! Ele foi falso e traiu Jesus, dizendo aos soldados onde o 
Senhor estava, tudo isso por causa de algumas moedas.

Siga o caminho dos números até o saco de dinheiro e descubra 
qual é o correto. Ah, some cada número e descubra por qual valor ele 
entregou Jesus. Leia mais sobre a história em Mateus 26.14-15.

DICA DE
LIVRO INFANTIL
“Deus fez tudo em mim”, de Linsey A. 
Holcomb e Justin S. Holcomb, pela Editora 
Fiel. Um livro educativo para os pequenos 
e para os pais orientarem as crianças 
quanto aos seus corpos, buscando a 
prevenção de abusos sexuais.

“Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor.”
(Salmos 122.1)
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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

O mês de julho, na Oitava Betim, foi marcado por 
batismo e pela recepção de dez novos membros. 
Momento de muita alegria, já que a chegada de novos 
irmãos sinaliza que o Evangelho tem sido propagado e 
recebido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus!

Conheça a Oitava Betim e participe das programações!

O Pastor Thiago Assumpção está sem palavras para 
descrever os momentos que os GCOIs em Matozinhos 
estão atravessando. “Especiais”, assim ele define as 
reuniões nas casas, que ocorrem às segundas, quartas, 
sextas e sábados. De acordo com ele, tem sido “bênção 
demais”!

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

A Oitava Nova Lima terá um novo espaço! 
Hoje, a congregação já conta com 120 membros, 
aproximadamente. E, muito em breve, esse número 
deverá crescer, já que a igreja estará em um local 
ainda mais amplo. Oremos para que as obras saiam 
conforme o planejado e para que o Reino continue 
sendo expandido.

Fique por dentro das programações da Oitava em 
Nova Lima. Convide sua família e participe!

E vem mais novidades por aí..
Aguarde! 

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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6 A 8 DE 
SETEMBRO!

de

• Congresso CFCJ 2019 •

Dia  01 /  1 1 ,  de 19h30 às  21h30
e dia  02/  1 1 ,  de 8h às  18h.

Preletores: Pr. Bruno Barroso 
Shirley Santos • Marcele Gonçalves 

Alessandra Lanza • Leila Raposo

�JJJ 

20 DE AGOSTO A
26 DE NOVEMBRO
TERÇAS: 19H30 ÀS 22H 
INFORMAÇÕES:
wc.perspectivasbh@gmail.com 
www.perspectivasbrasil.com

RETIRO DOS
JOVENS ADULTOS

15  A 17  DE NOVEMBRO

RETORNO DAS
ATIVIDADES DO AFC

Aprendendo a Ficar Casado 
Um grupo terapêutico

para casais

Próxima terça-feira,  06/08,
às 19h30, na sala 129.

Venha aperfeiçoar um pouco
mais sua vida conjugal!
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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

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

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


