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Incêndios na floresta Amazônica. Queimadas na região 
norte e centro-oeste do país. Decisões políticas. Guerra 
de palavras na diplomacia internacional. Tensões em cada 
estado brasileiro. Desemprego. Batalhas contra a ideologia 
de gênero. Perturbações no ambiente do legislativo, 
judiciário e no executivo. Famílias lutando com múltiplas 
tensões. Assassinatos em presídios. Violência contra mulher, 
crianças e idosos. Perseguição crescente contra os cristãos 
no Brasil. Leis a favor do aborto. Imoralidade. Divórcio entre 
cristãos. Aumenta o número de pessoas que abandonam 
a igreja e a fé. Diagnósticos de enfermidades graves. 
Cataclismas variados no planeta. Materialismo. Hedonismo. 
Relativismo. Suicídio. Enfermidades psiquiátricas crescem. 
Previsões futuras sobre afundamento de grandes cidades 
próximas ao mar. 

Realidades que podem levar à depressão, ao desespero, 
à perplexidade, ao desânimo e à incredulidade. Descrições 
de situações e de um estado de coisas difíceis de encarar e 
até mesmo aturar. Quando escolhemos olhar e fixar tanta 
calamidade, é possível, ainda, cantar, louvar, alegrar-se com 
Deus e em Deus e dar ações de graças?

Habacuque, um profeta do Antigo Testamento, viveu 
situações e conjunturas que lhe roubaram, durante um 
certo tempo, a possibilidade de cantar e dar graças. Em sua 
profecia, descrita em três pequenos capítulos, percebemos 
que viveu dias em que esteve sorumbático, melancólico, 
taciturno, oprimido, perplexo, angustiado, ansioso, 
deprimido, carrancudo, triste, recolhido em silêncios e cheio 
de perguntas para as quais não encontrava boas respostas 
ou resposta nenhuma. As circunstâncias lhe apertaram 
o peito de uma forma esmagadora. Todas as ondas, 
tsunamis, avalanches e desabamentos estavam soterrando 
aquele santo varão. A dor de sua alma transborda, entorna, 
extravasa sem disfarces ou maquiagens. Escancaradamente.

Como Habacuque enfrentou e lidou com o desalento e 
as emoções tóxicas que perturbaram sua alma e sua fé? 
Seu pequeno livro nos mostra que ele teve conversas com 
Deus, nas quais rasgou o seu coração, com uma franqueza 
quase irreverente, aos nossos olhos de leitor bíblico. 
Percebemos que Habacuque sabe que, independentemente 
de qualquer contexto humano, movimento de poderosos, 
enquadramento político, encadeamento de guerras, âmbito 
de enfermidades, cenários de corrupção, tramas de violência 
social… Em todos os episódios Deus está no controle e a sua 
vontade perfeita irá se cumprir.

O profeta combatia dúvidas obstinadas e queixava-se a 
Deus. Escutava e esperava longo tempo para a resposta. 
A demora era torturante. Mas ele continuava fiel a Deus. 
O cântico de fé do profeta em 2.4, afirmado com zelo e 
determinação, é uma das declarações mais relevantes do 
Antigo Testamento: “Eis o soberbo! Sua alma não é reta nele; 
mas o justo viverá pela sua fé”.

Apesar de circunstâncias perturbadoras e do silêncio 
de Deus, o profeta expõe sua confiança no Senhor. Deus 
continua sendo Deus. Ele continua no governo de tudo. Ele 
ama seu povo mesmo que as ocorrências pareçam indicar 
o contrário. Em meio às suas angústias, ele resolve cantar. 
Diante de suas percepções e diagnósticos tão horríveis para 
o seu povo, ele, após ouvir a voz de Deus e compreender 
que Deus trabalha e domina todos os detalhes da história 
humana, escolhe louvar e declara que qualquer que seja o 

cenário que cercar o povo de Deus, ele, o Senhor, continuará 
digno de louvor e adoração.

O capítulo 3 de Habacuque é um hino de louvor. Diante 
do medo do futuro e das avaliações nada favoráveis para 
a nação de Israel, a alma do profeta reveste-se de asas e 
eleva-se às alturas. Ele ora pelo avivamento do povo de 
Deus. Ele afirma o cuidado do Senhor. Declara a eternidade 
do Senhor. Descreve o Senhor como um guerreiro 
vitorioso sobre tudo e sobre todos. Afirma a vitória do 
Senhor em todos os ambientes e situações. Descreve seu 
quebrantamento diante da magnitude do Senhor e, então, 
ele canta confiadamente e esperançosamente:

“Embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas e 
não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas 
sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis; 
embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais 
estejam vazios: eu me alegrarei no Senhor! Ficarei muito feliz 
no Deus da minha salvação! O Senhor é a minha força. Ele me 
dá a velocidade da corça e me guia em segurança sobre as 
montanhas.” (Hc  3.17-19 - Bíblia Viva)

Este é o triunfo da fé em Deus. Este é o triunfo da fé em 
Cristo Jesus. O Cristo que morreu pelos nossos pecados, 
ressuscitou para a nossa salvação, vive e reina como 
Senhor de todos e sobre todos e voltará a segunda vez 
para buscar a sua igreja, que ele mesmo comprou com seu 
próprio sangue. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, trabalha 
em todas as coisas, conjuntamente, para o bem daqueles 
que o amam: 

“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles 
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também 
os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, 
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos 
que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, 
a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 
glorificou.” (Rm 8.28-30)

Aprendemos com o testemunho de Habacuque, que 
é um testemunho que se vê em toda Bíblia na vida de 
homens e mulheres que conheceram ao Senhor: sua 
graça nos fortalece para confiarmos no Soberano Deus 
nas horas sombrias e nas provas mais agudas; aguardar 
a reivindicação de seus atos; e olhar para a frente com a 
convicção do amanhecer, certo do prometido dia de glória.

“Se vivemos, vivemos para o Senhor; e, se morremos, 
morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, 
pertencemos ao Senhor.” (Rm 14.8 - NVI)  

Quando há calamidade por todos os lados e o nosso 
mundo jaz indeciso aos nossos pés, louvemos ao Senhor, 
exaltemos o seu Santo Nome, derramemos aos seus pés 
nossas ações de graças, abarrotemos nossos corações com 
sua alegria e alastremos este Fruto do Espírito em todo 
lugar e ambiente onde passarmos.

Cantemos as palavras de Daniela Ramos de Campos 
Magalhães, e que nos chegou na voz exponencial do nosso 
irmão Paulo César Baruk: “Um dia a gente aprende a confiar 
/ Em um Deus que faz milagres / Que ouve a nossa oração / 
Que se faz presente aqui / Um dia a gente aprende a dar / Um 
passo só de cada vez / Mas sem duvidar / Mas sem duvidar / 
Que Ele continua sendo Bom / Que Ele continua sendo Deus…”

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular

PALAVRA DO PASTOR  • 

É POSSÍVEL CANTAR EM 
TEMPOS DE CALAMIDADE?
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C O R A L  W A T O T O

Os meninos e meninas do Coral Watoto encantaram a 
Oitava nos dias 24 e 25 de agosto. O grupo de Uganda se 
apresentou no sábado à noite e na manhã de domingo - 
às 9h, no Culto Infantil, e às 11h, no Templo. Por meio da 
música, da dança e de suas histórias de vida, os garotos 
proclamaram a mensagem de Cristo e despertaram as mais 
nobres emoções em quem esteve presente. Você pode rever 
a apresentação em nosso canal no YouTube (OitavaTV).

1 6 0  A N O S  I P B

A Igreja Presbiteriana do Brasil completou 160 anos no dia 12 
de agosto. Nesta mesma data, porém em 1859, o Rev. Ashbel 
Green Simonton chegava ao Rio de Janeiro. Por meio dele, 
a denominação se estabeleceu e se consolidou no país. O 
aniversário foi celebrado com um culto de ação de graças ao 
Senhor, na Igreja Presbiteriana Central de Contagem. Um dos 
pregadores na ocasião foi o Pastor Gidiel Câmara.
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G C R I E

Quem esteve presente no curso promovido pelo GCRIE, 
no início de agosto, aprendeu dicas preciosas sobre como 
desenvolver a oratória. A palestrante Raquel Siqueira, 
membro da Oitava e referência na área, propôs dinâmicas 
que incentivaram os alunos a se comunicarem em público. 
O resultado, segundo ela, foi excelente! A turma, com quase 
30 pessoas, participou do início ao fim, demonstrando total 
interesse. Fique atento ao Instagram do GCRIE (@gcrie) e 
participe das próximas programações!

ACONTECEU NA OITAVA  •

C A F É  C O M  O R A Ç Ã O

Na noite do dia 08/08, no Salão Social, uma nova reunião 
evangelística foi iniciada em nossa igreja. O Café com 
Oração reuniu pessoas que ainda não professam a Cristo 
como Senhor e Salvador. O Pr. Eloízio Coelho ministrou uma 
Palavra de encorajamento, a fim de apresentar-lhes Jesus. 
O próximo encontro será realizado no dia 02/09. Ore para 
que, por meio dessa iniciativa, pessoas sejam conduzidas aos 
caminhos do Criador.

C U L T O  I N F L A M E

O Ministério HIG (Homens que Influenciam Gerações) 
promoveu, no dia 12/08, o Culto Inflame, com o tema: 7 
perguntas que agitam a cabeça de um homem. O palestrante 
da noite foi o Pastor Roberto Santos, Teólogo e Psicanalista. 
Ele fez uma explanação sobre as diferentes fases da vida 
adulta e apresentou as perguntas: “Onde estou? Qual é a 
minha história? Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde 
eu vou? E quanto às mulheres? Em quem posso confiar?”. 
As respostas para essas questões, de acordo com o Pastor, 
guiarão o homem rumo à missão e ao propósito de vida 
estabelecido para si pelo Senhor.
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A VERDADEIRA
MISSÃO À LUA

Além do Jubileu de Ouro da Oitava, você sabe o que mais 
comemora 50 anos em 2019? 

No dia 16 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin (1) e Michael Collins foram lançados ao espaço 
em uma missão que entraria para a história da humanidade. 
A Apollo 11, como foi batizada, rumou, durante quatro dias e 
a incríveis 40.000 quilômetros por hora, em direção à Lua. No 
dia 20, Armstrong e Aldrin entraram para a história, sendo os 
primeiros homens a pisar no satélite natural da Terra.

A alunissagem, entretanto, não foi seguida diretamente 
pela caminhada lunar, onde Armstrong disse a famosa 
frase: “Um pequeno passo para o homem, um salto 
gigantesco para a humanidade”. Quase sete horas separam 
os eventos. O período seria completamente desconhecido 
do público, não fossem as gravações e transcrições das 
conversas entre os astronautas e o controle da missão, 
em Houston. Em meio aos relatos sobre o que viam pelas 
janelas, uma fala de Buzz Aldrin chama atenção.

“...Gostaria de aproveitar essa oportunidade e pedir a todos 
que estão nos escutando, quem quer que seja e onde quer que 
esteja, de parar um momento e contemplar os eventos das 
últimas horas e agradecer à sua própria maneira...”

O TRABALHO DE UM MISSIONÁRIO
Aparentemente genérica, ainda mais em um país de 

maioria protestante, a frase possuía um significado bem 
específico para várias pessoas que trabalhavam na NASA, 
a agência espacial americana, tudo graças a um pastor 
presbiteriano, o Reverendo John Stout (2). 

Antes de trabalhar na NASA, Stout serviu como missionário 
durante 11 anos no Brasil. Nesse tempo, ele foi professor 
na Universidade Federal de Lavras, onde foi o responsável 
pelas primeiras fotos, tiradas das américas, do satélite 
russo Sputnik, em 1957. Alguns anos depois, em 1964, ele 
retornou para os Estados Unidos e começou a trabalhar na 
agência espacial americana, não apenas como um cientista, 
mas também como capelão dos astronautas. 

Stout tornou-se muito próximo dos astronautas, em 
especial Ed White, o primeiro americano a caminhar pelo 
espaço, que tinha o sonho de levar uma Bíblia para a Lua. 
Sua morte em um terrível incêndio, o acidente da Apollo 1, 
que vitimou mais dois astronautas, fez com que ele nunca 
realizasse esse sonho. 

Diante da dor e da necessidade 
de fornecer um meio de apoio aos 
funcionários da agência, a esposa 
de John, Helen, sugeriu que ele 
formasse um grupo de oração. Foi 
então fundada a Liga de Oração da 
Apollo (The Apollo Prayer League, 
APL). A organização reuniu centenas 
de pessoas e tinha entre seus objetivos: 
orar pelos astronautas e pessoas 
envolvidas no programa espacial, 
oferecer suporte às famílias dos 
astronautas e levar uma Bíblia para 
a lua em homenagem a Ed White.

CONTRA O ATEÍSMO
A APL teve um crescimento significativo no ano de 1968, 

quando os astronautas da Apollo 8 leram os versículos 
de 1 a 10 de Gênesis 1 para milhares de pessoas que 
acompanhavam a missão que circunavegou a Lua. Contrária 
à iniciativa, a ativista ateísta, Madalyn O’Hair, recolheu 28 
mil assinaturas e moveu uma ação contra a NASA, alegando 
que o acontecido feriu o laicismo do governo americano. 
Em resposta, a APL organizou uma petição com mais de 
oito milhões de assinaturas, incluindo de dirigentes do 
governo americano, contra o processo que acabou sendo 
abandonado. Venceu a Liga que continuou a impactar 
profundamente a vida dos envolvidos nas missões espaciais.

De volta à superfície lunar (3), em 1969, após pedir a 
todos que refletissem sobre os acontecimentos, Buzz 
Aldrin agradeceu à sua maneira: dentro da cápsula 
espacial, ele, que era Presbítero da Webster Presbyterian 
Church, com autorização do Conselho e da liderança da 
denominação nos EUA, pegou seu kit pessoal em um bolso 
de seu traje, retirou um cálice, um frasco com vinho, um 
pequeno pedaço de pão (4) e um cartão que continha a 
passagem de João 15.5. O astronauta leu o versículo e em 
seguida glorificou a Deus celebrando a ceia. 

A ação não foi oficialmente divulgada ao público para 
evitar outros problemas jurídicos, mas Aldrin não seria o 
último a reconhecer a soberania do Criador diretamente do 
espaço. Outros viriam a citar versículos e a relatar encontros 
com o Senhor na superfície da Lua e no espaço, anunciando 
a glória de Deus nos céus, assim como diz o salmista:

“O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as 
suas mãos fizeram”. (Sl 19.1 - NTLH)

Quanto à APL, concluiu seu objetivo ao enviar para a Lua 
512 bíblias na forma de microfilme (5) na missão Apollo 14. 

Pedro Henriques · Membro da Oitava Igreja,
participa da Oitava Jovem

(1)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

 •  SAIBA MAIS
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O Salmo 133 apresenta figuras que significavam muito 
para um israelita. Fala sobre o Sumo Sacerdote Arão, líder 
espiritual instituído por Deus que servia como representante 
entre Deus e seu povo. Os sacerdotes eram ungidos com 
óleo para iniciarem seu ofício, e quando esse momento 
chegava, eles vestiam as vestes sacerdotais que traziam em 
si os nomes das 12 tribos de Israel. O óleo era derramado 
sobre sua cabeça, escorria pela barba, que era sinal de 
sabedoria e conhecimento, e se derramava sobre a gola, 
alcançando o nome de cada tribo. Que figura maravilhosa! 
Havia unção de Deus para todo o seu povo. 

A segunda figura trazida por Davi foi o orvalho do Monte 
Hermom, que é também conhecido como Monte Sião. No 
Antigo Testamento, este monte representa a presença de 
Deus. Foi no Sião que Deus revelou sua Lei ao seu povo. O 
Sião era conhecido por seu orvalho. Este era tão abundante 
que mesmo no tempo de seca, as casas daqueles que viviam 
no monte acordavam encharcadas, como se houvesse 
chovido. Na seca, água é vida. No monte do Senhor sempre 
há vida, pois ali ele ordenou a sua bênção.

Ao olharmos para toda a narrativa bíblica, percebemos que 
todo este Salmo fala simbolicamente a respeito da bênção 
da comunhão! 

1. O que é comunhão? 

Se engana quem acha que comunhão é apenas o ato de uma 
vez por semana ir à igreja e se assentar ao lado de pessoas 
que também desejam a mesma coisa. A comunhão do povo 
de Deus diz respeito à compreensão da realidade espiritual 
de todos os seres humanos, que estão condenados por 
seus pecados e nada podem fazer para merecerem perdão, 
e à convicção de que a fé na obra de Jesus Cristo na cruz 
do calvário, sua morte e ressurreição, perdoa os nossos 
pecados e nos faz filhos de Deus. É disso que se trata. Ao 
olharmos para os nossos irmãos, precisamos nos lembrar 
que somos filhos do mesmo Pai, herdeiros da mesma 
promessa, lavados pelo mesmo sangue e batizados pelo 
mesmo Espírito. Por isso estamos unidos e devemos nos 
amar. 

2. Quais são as bênçãos da comunhão? 

Primeiro, na comunhão existe unção! Deus instituiu líderes 
sobre o seu povo, de maneira que, por meio destes, traz 
direção, instrução e exortação à igreja. As cartas às igrejas 
da Ásia menor, em Apocalipse, foram direcionadas aos 
Anjos destas igrejas. Há compreensão de muitos de que 
aqui o texto trata dos pastores e líderes dessas igrejas. 
Paulo exorta Timóteo a, ainda jovem, tornar-se padrão 
na fé, exortando e ensinando à igreja de Éfeso, da qual 
era pastor. Ele também escreveu à igreja de Tessalônica, 
dizendo que deveriam acatar com apreço aqueles que os 
presidiam no Senhor e os admoestavam, e que os tivessem 
em amor com máxima consideração. Se por um lado 
cremos no sacerdócio universal dos crentes, por outro lado 
vemos que Deus instituiu sobre sua igreja líderes, aos quais 
devemos honrar. Quando nos submetemos à liderança, 
uma vez que esta esteja em obediência à Escritura Sagrada, 
nos submetemos ao Senhor, e o óleo derramado sobre a 
cabeça desce pela barba e alcança a cada um de nós. 

Segundo, na comunhão existe vida! Mesmo no tempo 
da seca, no Hermom havia orvalho abundante! A vida do 
Senhor está em sua igreja. Nela somos tratados, amparados, 
exortados, encorajados, animados e sustentados. Nos dias 
difíceis, Deus levanta irmãos para nos abençoar e é como 
orvalho no tempo da seca. Em outros dias, Deus nos levanta 
para sermos refrigério na vida de nossos irmãos. A vida de 
Deus está no meio de seu povo. 

Antes da crucificação, Jesus pediu ao Pai que fôssemos 
unidos, assim como ele é com o Pai. É bom e agradável que 
seja assim. Ao ler este texto, ore com um irmão, dê uma 
oferta para alguém que precisa. Inscreva-se em uma escola 
bíblica, envolva-se em uma de nossas células. Deus tem 
bênção para derramar sobre nós. 

Que Jesus o abençoe!

Pr. Israel Abreu · Pastor Auxiliar

MENSAGEM DE CAPA •

A BÊNÇÃO DA COMUNHÃO! 
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•  DICAS

VACINAÇÃO: 
cuidado com a saúde

Uma decisão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo chamou a atenção de toda a imprensa 
em agosto. É que a justiça decidiu obrigar os 
pais de uma criança de três anos a vaciná-
la. O menino nunca havia sido imunizado, 
segundo reportagens, devido a ideologia do 
veganismo, seguida pelos pais.

Em primeira instância, a Justiça de Paulínia, 
município de residência da família, foi 
favorável ao casal, mas a Promotoria entrou 
com recurso e conseguiu mudar a sentença. 
O argumento é de que o posicionamento 
dos pais pode prejudicar a saúde do próprio 
filho e ainda colaborar com a propagação 
de doenças. Alguns municípios brasileiros 
sofrem com a volta do Sarampo, por 
exemplo, que estava quase erradicado, e 
volta a ser registrado. 

O caso levanta a discussão sobre a 
importância da vacinação. Apesar de o 
governo oferecer dezenas de vacinas pela 
rede pública de saúde e haver campanhas 
de imunização, ainda persistem algumas 
iniciativas contra a vacinação. 

O cuidado com o corpo, templo do 
Espírito Santo, é uma responsabilidade do 
cristão. Sob a graça e soberania de Deus, 
temos a tarefa de zelar por nossa saúde 
física, emocional e mental. Fique atento 
ao período de imunização e não deixe de 
vacinar-se e levar sua família! 

“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é 
santuário do Espírito Santo, que está em vós, 
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois 
de vós mesmos? Porque fostes comprados por 
preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso 
corpo.” (1 Co 6.19-20) 

Com informações da Folha de São Paulo. 

TRÂNSITO 
AO REDOR 
DA OITAVA:
atenção às 
mudanças! 

Há algumas semanas, 
a BHTRANS atendeu uma 
solicitação antiga da igreja: 
a sinalização com faixas de 
pedestres e placas de pare 
nos cruzamentos das ruas 
que circundam a Oitava.

A ação beneficiou não só 
os membros e frequentadores dos cultos, mas todo o bairro 
Palmares, proporcionando maior segurança, tanto para os 
motoristas, quanto para os pedestres que circulam pela região. 

Os cruzamentos da rua da igreja, a Nestor Soares de Melo, 
com a em frente ao prédio, Helena Petrovna Blavatsky, e com 
a rua do estacionamento, Joaquim Ribeiro da Costa, eram 
movimentados e com alguns casos de batidas.

Relembramos o assunto no mês em que se comemora o Dia 
Nacional do Trânsito, em 25 de setembro, como uma forma, 
também, de reforçar a importância do bom testemunho e 
boa conduta, como cristãos, no trânsito de nossa cidade. Dê o 
exemplo, gente boa. Contribua para um trânsito melhor!

DICA DE FILME:
Missão no Mar Vermelho
Disponível na Netflix

O longa conta a história de um grupo de judeus etíopes no 
Sudão que precisa ser resgatado por uma equipe de ajuda, a 
pedido de uma agência de inteligência israelense. Um êxodo 
judeu, suspense e ação, tratando de temas conhecidos pelos 
cristãos, como a libertação de uma terra de sofrimento e a 
chegada à uma terra sonhada. 
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HOMENS E MULHERES • 

Se do ponto de vista sociológico, a família, entre outros 
atributos, é considerada a “célula mater da sociedade”, do 
ponto de vista bíblico ela pode ser considerada a “célula 
mater da igreja”. Porque a família é, de fato, o ambiente 
primário onde os cristãos vivenciam as alegrias e as 
demandas do discipulado cristão.

Ao falarmos do lugar da família na missão de Deus, 
devemos tomar cuidado com uma visão excessivamente 
pragmática, como se a família existisse para alguma coisa, 
quando de fato ela é em si mesma, antes de servir para 
algo. Ela é criação de Deus. Ela é o ambiente primário 
(“célula mater”) onde experimentamos a imago Dei: “a 
projeção da comunidade divina na comunidade humana” 
(Jorge Atiencia).

A família é uma extensão da igreja ou a igreja é uma 
extensão da família? Não precisamos, e nem devemos, 
escolher uma via única. A via é de mão dupla! Há uma 
interdependência e uma inter-relação entre esses dois 
ambientes. Assim sendo, a família e a igreja devem cuidar, 
nutrir e sustentar uma à outra, para que cada espaço escuro 
e insalubre do nosso mundo caído seja iluminado e salgado 
pelo governo eterno de Deus.

Precisamos cuidar e preservar nosso maior patrimônio, a 
família. Desse modo, a igreja exerce uma importante função, 
uma estrutura de fé, onde recebemos apoio espiritual, moral 
e emocional para enxergarmos os problemas sob a luz da 
palavra de Deus. E um lugar tão especial e precioso onde 
o amor de Deus pode ser demonstrado entre as pessoas, 
tornando-se uma comunidade terapêutica e curadora.

IGREJA 
- Lugar de fortalecimento moral / espiritual para a família

Jesus Cristo ama a sua noiva — a Igreja! Ele “a alimenta e 
sustenta”! Jesus tem uma relação estreita com os membros 
de sua igreja, descrevendo-os como “membros do seu corpo” 
(Ef 5.25-30). “Também Cristo é a cabeça da igreja”, cuidando e 
guiando-a com muito carinho (versículo 23).

Os membros de sua igreja, enquanto forem humanos, 
estão longe de serem perfeitos ou livres de pecado. 
Mas aqueles que estão se submetendo e aceitando 
que Jesus governe as suas vidas, vêm sendo “lavados” e 
transformados espiritualmente por ele em uma “igreja 
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas 
santa e irrepreensível” (Ef 5.26-27). Nada pode ser mais 
milagroso ou sublime que isso!

Jesus disse que parte de sua missão terrena era edificar 
a sua igreja, e ele começou treinando os 12 principais 
discípulos e outros seguidores (Mt 16.18). Aqui a palavra 
grega traduzida como “igreja” é ekklesia. Isso explica porque 
a palavra portuguesa "eclesiástico" significa “relativo ou 
pertencente à Igreja”.

Esta palavra grega significa, essencialmente, “aqueles 
que são chamados a uma assembleia” — isso indica que 
alguém tem autoridade sobre eles para convocá-los para 
essa assembleia. Os serviços religiosos da Igreja são 
chamados de “santas convocações” na Bíblia (Lv 23.2). A 
palavra “convocações” significa ”ordenar assembleias” e elas 
são “santas” porque é Deus quem as ordena ou convoca. 

Isso significa que Deus espera que seu povo se esforce para 
estar presente quando ele convocar uma assembleia.

Jesus ordenou aos seus discípulos (e àqueles que 
futuramente se tornassem um deles) que cumpram a 
missão deles: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a 
toda criatura” (Mc 16.15 - NVI; ver também Mt 10.7; 24.14; 
Mc 1.15; Lc 9.2, 60; At 28.30-31).  

Além disso, ele ordenou-lhes: “Portanto, ide, ensinai 
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, 
até à consumação dos séculos. Amém!” (Mt 28.19-20).

Jesus resumiu o aspecto dessa missão de outra forma 
quando disse a Pedro: “Apascenta os meus cordeiros” 
(Jo 21.15-17). Mais tarde, Paulo lembrou aos ministros: 
“apascentardes a igreja de Deus” (At 20.28). Isto significa, 
principalmente, ensinar e pregar a Palavra de Deus, 
destacando sua aplicação prática em nossa vida cotidiana 
(2 Tm 2.15; 3.14-17; 4.2).

Significa também atender às necessidades espirituais 
e, às vezes, às necessidades físicas do povo de Deus, 
confortando, encorajando e sendo uma mão amiga
(Mt 25.31-46; 1 Jo 3.16-18).

Mas, além de proclamar e ensinar a mensagem de Jesus, 
a Igreja também estava destinada a ser um organismo no 
qual os membros ajudam uns aos outros para crescerem 
no caráter divino.

IGREJA 
- Lugar de fortalecimento da saúde emocional da família

O encontro com Jesus e o relacionamento construído 
que se segue nos impacta de maneira profunda e tem 
implicações em nosso modo de pensar, sentir e viver. 
Quando nos debruçamos sobre a experiência da conversão, 
percebemos a amplitude das transformações propostas. 

Na experiência da conversão de nossos corações e 
mentes a Cristo, há profunda mudança e reorientação de 
pensamentos, convicções e o desenvolvimento de maior 
clareza de compreensão por meio da experiência de que 
a verdade que nos liberta. O processo de conversão, como 
caminhar na verdade e na luz, é básico para o processo de 
cura e transformação. A experiência da conversão não pode 
ser confundida como uma simples reforma de conduta 
e sim como novo nascimento, transformação profunda 
das pequenas coisas, das ações, escolhas, significados, 
pautados na identidade em Cristo. 

É neste processo de renovação da nossa mente, 
coração e emoções que somos transformados de maneira 
individual e coletiva. É um exercício diário de rendição de 
nosso sentir e pensar ao senhorio de Cristo, mesmo em 
meio às nossas limitações humanas. O contexto e o papel 
da comunidade de fé são fundamentais nesta caminhada 
de maturidade espiritual e emocional. Nosso crescimento 
acontece no relacionamento.

Fonte: Ultimato

O PAPEL DA IGREJA NO 
FORTALECIMENTO DA FAMÍL IA
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Ser presente na cidade é mais do que uma visão: tornou-se 
a realidade da Oitava, uma igreja que, graças à misericórdia 
do Senhor Jesus, cresce qualitativa e quantitativamente 
a cada mês. Prova disso é que, no dia 18 de agosto, 
foi inaugurada a Oitava em Santa Luzia. É mais uma 
congregação na Grande Belo Horizonte, que já contava com 
outras três: em Betim, Matozinhos e Nova Lima.

Localizada na Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 997 
- Bairro Adeodato, a igreja lotou logo em sua inauguração. 
150 pessoas, aproximadamente, compareceram ao culto 
de estreia, que contou com a participação dos Pastores 
Jeremias Pereira, Gidiel Câmara, Tiago Torres, além de 
Presbíteros. A reunião teve início às 18h, com um louvor 
impactante! A condução ficou por conta dos pastores 
auxiliares, que passaram a palavra para o Pr. Jeremias, o 
pregador da noite.

Nosso sempre bem-humorado Pastorzão arrancou 
gargalhadas dos luzienses e, com extrema sabedoria e 
unção, prendeu a atenção de todos ao citar o capítulo 10 
do Evangelho de Marcos, que, do versículo 46 em diante, 

relata a cura do cego de Jericó. A igreja se manteve focada e 
atenta à pregação do início ao fim. Houve tempo para que 
os Pastores e Presbíteros orassem pelo Obreiro da nova 
congregação, o Seminarista Gabriel Felipe Rocha.

“Que Deus abençoe todas as igrejas desta cidade e que ele 
separe aqui os que devem ser pastoreados pela Oitava Igreja. 
Que sejam tempos maravilhosos para muita gente que ainda 
não conhece o Senhor Jesus, para aqueles que estão firmes 
e para aqueles que porventura estão desviados”, comentou 
com entusiasmo o Pr. Jeremias Pereira.

Para o Pr. Gidiel, responsável pela nova congregação, 
a inauguração é motivo de muita alegria e gratidão ao 
Senhor. “Três anos esperando, trabalhando, olhando vários 
espaços na cidade. Passeamos por vários bairros… Santa 
Luzia tem mais de 200 mil habitantes, então entendemos 
que cabe uma igreja como a Oitava aqui, e graças a Deus 
estamos em um local novo, com uma turma animada”, 
disse. O Pastor revelou que, nos últimos dois meses, as 
coisas fluíram muito rapidamente. A expectativa, segundo 
ele, é que “outras portas se abram”.

SANTA  LUZIA
L U G A R  D E   S A L V A Ç Ã O
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MATÉRIA DO MÊS  • 

SANTA  LUZIA
L U G A R  D E   S A L V A Ç Ã O

Presbítero da Oitava, Douglas Schneider espera que a 
congregação seja relevante na cidade, “que cresça e que 
o Reino do Senhor seja expandido por meio dela”. De 
acordo com ele, “Deus conduziu e está conduzindo todos 
os aspectos e, pela bondade dele, aqui será um ponto de 
divulgação da sua Palavra”.

A saga de três anos de oração e trabalho relatada pelo Pr. 
Gidiel foi lembrada também pelo Seminarista Gabriel Felipe 
Rocha. “Foram três anos orando por este projeto. Durante 
esse período, muito trabalho, visitas a vários locais... e 
Deus tocou no nosso coração e nos reservou este espaço, 
que é bênção, é a realização de um sonho. Deus tem nos 
abençoado e nos honrado com a Oitava em Santa Luzia”.

A partir de agora, segundo ele, “é correria”. “A gente quer 
imprimir aqui o que a Oitava tem sido nesses cinquenta 
anos. Muitas pessoas envolvidas, um excelente trabalho 
sendo feito, mas, além da alegria, a expectativa é grande 
para que essa igreja seja uma realidade, uma bênção para 
esta cidade”, finalizou.

Moradora da região e membro da Oitava, Juliana Santos 
comemorou a inauguração. “É com muita felicidade que a 
gente recebe essa congregação. Para nós é um prestígio 
muito grande ter uma igreja forte, abençoada, que contribui 
para a sociedade e para o crescimento do Reino de Deus”.

O segundo culto da Oitava em Santa Luzia ocorre neste 
domingo, 1º de setembro, às 18h. As reuniões, por ora, 
serão quinzenais. Portanto, se você mora na região, 
participe dos cultos, convide seus familiares e amigos para 
conhecerem a congregação e apoie as programações! E não 
nos esqueçamos de orar pela cidade, pelo povo luziense e 
pelo crescimento da igreja.
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•  CIDADANIA EM AÇÃO
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Pegue linha e agulha, agora junte 
boa vontade, generosidade, gentileza, 
amor, empatia… Uma boa quantidade 
de cada, somada à alegria, afeto, fé e 
a tantas outras qualidades, formam 
a colcha de retalhos do Costurando 
Sonhos, um projeto realizado pela 
AWISO, Associação Beneficente Wilson 
de Souza, desde 2017.

O programa reúne doações de 
retalhos e voluntários dispostos a 
trabalhar com a seleção de materiais, 
costura e entrega de enxovais para 
instituições parceiras, como casas 
de acolhimento infantil ou de idosos, 
além de comunidades terapêuticas. 
Ele oferece um kit composto por: 
um lençol de solteiro, uma fronha 
e uma colcha. Além de um mimo, 
oferecido às vovós dessas instituições: 
uma almofada carinhosamente 
confeccionada pelas voluntárias. 

Atualmente, cerca de 11 pessoas 
estão envolvidas na fabricação dos 
kits. Sete voluntários participam dos 
trabalhos toda semana, na sede da 
AWISO, com todo o equipamento que 
a costura requer: máquinas, tesouras, 
linhas e outros objetos. Outras quatro 
pessoas contribuem de casa, tornando 

a rede de ação social ainda mais forte. 
Outra fonte de apoio são as famílias e 
empresas do ramo de confecções que 
doam os retalhos. 

O grupo trabalha com dedicação e 
amor, cuidando de todos os detalhes 
para que os kits sejam impecáveis. 
Segundo a assistente social e 
coordenadora de programas da 
AWISO, Ana Paula Marciano Souza, 
hoje, seis instituições recebem os kits 
do Costurando Sonhos. A cada pessoa 
assistida, o local recebe dois kits. 
Além disso, 15 famílias participantes 
de um outro projeto da AWISO, o 
Mercado Solidário, também foram 
contempladas com os enxovais, 
totalizando, até hoje, mais de 500 kits 
doados. O programa já alcançou mais 
de 260 pessoas, diretamente. 

Para receber os enxovais, as 
instituições buscam a AWISO, que 
realiza uma triagem e verifica 
a necessidade do local. Após a 
preparação dos materiais, os kits são 
retirados na sede da OSC (Organização 
da Sociedade Civil). Há casos, também, 
em que os próprios voluntários 
realizam a entrega à entidade apoiada. 
Neste caso, surge a oportunidade 

de evangelização. Eles oram, deixam 
uma palavra de esperança e o mais 
importante, falam de Cristo Jesus.

“É sempre gratificante o momento 
da entrega das doações dos kits, pois 
podemos ver no olhar e no sorriso 
de cada pessoa, e/ou responsável 
pela instituição, a alegria de estar 
recebendo os itens, confeccionado 
com tanto carinho e zelo”, declara Ana 
Paula sobre a ação de entrega. 

Ainda segundo Ana, o Costurando 
Sonhos abençoa e impacta a vida não 
só de quem recebe, mas também de 
quem doa o seu tempo e o seu talento 
para participar da iniciativa: “Vemos 
a importância também para nossos 
voluntários, que descobrem neste 
momento de encontro a oportunidade 
de partilhar conhecimentos e 
experiências de vida, oportunidade de 
início ou fortalecimento de amizades 
que geralmente são levados para o dia 
a dia pessoal”, completa. 

Se você deseja servir no projeto, 
como voluntário ou com as doações, 
procure a AWISO e abençoe milhares 
de vidas!

•  CIDADANIA EM AÇÃO

COSTURANDO 
SONHOS

Cursos de Artesanato 
     VOLTAM À PROGRAMAÇÃO DA OITAVA

Após um semestre de pausa, o Projeto Arte e 
Amor, do Ministério de Mulheres, que oferece cursos 
de artesanato na Oitava Igreja, retornou no início 
de agosto, trazendo centenas de participantes aos 
Cultos Tarde da Esperança e às classes dos cursos.

Neste semestre, mais de 170 pessoas estão 
matriculadas nos mais de 20 cursos ofertados pelo 
ministério. Além disso, há 32 professores envolvidos 
nas aulas, movimentando cerca de 200 pessoas nas 

tardes de terça da igreja. 
O Projeto Arte e Amor é uma iniciativa que 

proporciona o aprendizado de uma nova profissão 
ou um hobby, a baixo custo, e tem indicações 
terapêuticas. Além disso, ele é uma porta de entrada à 
igreja a pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. 

Ore por essas novas turmas! Para que o Senhor fale 
ao coração de cada um e que eles tenham um bom 
proveito em seus aprendizados.

Projeto da AWISO doa kits de enxoval, produzido 
por voluntários, a instituições carentes. 
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MISSÕES EM FOCO •

A Coreia do Norte tem sido assunto mundial nos últimos 
meses, principalmente pelo fato do seu líder Kim Jong-un 
parecer estar mais flexível em alguns aspectos referentes 
ao país. Porém, no que se refere à liberdade de religião, a 
Coreia do Norte não demonstra abertura alguma.

Em 2018, a nação completou 70 anos. No entanto, a 
igreja secreta do país está longe das celebrações. Sua 
existência, porém, revela a capacidade de resiliência – por 
70 anos! Em 9 de setembro de 1948, Kim II-Sung proclamou 
o nascimento da República Popular Democrática da Coreia 
do Norte e se tornou seu líder. Isso marcou o começo de 
sete décadas de perseguição à igreja.

A Lista Mundial da Perseguição classifica os 50 países 
onde é mais difícil ser cristão. A Coreia do Norte lidera o 
ranking desde 2002 e nela os cristãos enfrentam os níveis 
mais elevados de pressão por causa da fé. O país tem 
um regime comunista sob o comando de Kim Jong-un, o 
terceiro da dinastia Kim. Quanto à religião, todos devem 
adorar a família Kim, por isso os cristãos vivem em secreto.

A estimativa é que haja 300 mil cristãos na Coreia 
do Norte, cerca de 1,2% dos mais de 25 milhões de 
habitantes. Se descoberto, o cristão é levado para campos 
de trabalho forçado ou até mesmo morto. Encontrar-se 
com outros cristãos é quase impossível.

Ore pela Coreia e pelos cristãos que lá estão.

C O R E I A
D O  N O R T E

Fonte: Portas Abertas
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Começa no dia 16 de setembro mais uma edição do 
Congresso de Pastores e Líderes, o CPL 2019. A Oitava será 
mais uma vez o palco do evento que reúne a liderança 
pastoral e ministerial de inúmeras denominações de todas 
as partes do Brasil.

São esperadas mais de 300 pessoas nos quatro dias de 
evento. Os participantes poderão assistir a palestras, cultos, 
oficinas, além de participar dos intensos momentos de 
oração, de comunhão e de troca de ideias.

Neste ano, o CPL abordará, por intermédio de convidados 
muito especiais, um tema relevante e atual: O Evangelho 
transforma a cultura. A ideia é levantar e discutir ideias, 
ensinando como a igreja pode implementar os valores 
do Reino de Deus na cultura regional e nacional; como 
transformar a cultura por meio da pregação do Evangelho; e 
como utilizar-se da cultura para proclamar o nome de Cristo. 

PRELETORES CONFIRMADOS:
Pr. Jeremias Pereira  •  Pr. Hernandes Dias Lopes
Pr. Luciano Subirá  •  Pr. Manoel de Oliveira 
Miss. Andréa Vargas •  Pr. Marcos Almeida

Será um tempo de aprendizado, de aprofundamento 
ministerial, de renovo e de inspiração. Um momento, 
também, de oração para que a cultura em nosso país seja 
positivamente impactada pelos valores bíblicos, de forma 
a abençoar vidas e famílias; para que as igrejas, centradas 
em Cristo, utilizem com sabedoria dos meios da cultura 
brasileira para a glória de Deus. 

Ainda há vagas! Participe e indique para seus amigos. 
Conheça os pacotes disponíveis no site e faça sua inscrição: 
www.cpl.org.br. 

•  ESPECIAL

De onde vem a maior parte da cultura que se consome no 
Brasil? A música, a comida, a roupa, os filmes… Até mesmo as 
tradições regionais são oriundas de algum outro costume, 
aprendido, por exemplo, dos países colonizadores.

No dia sete de setembro de 1822, “Ouviram do Ipiranga 
as margens plácidas…”, o grito de independência do Brasil. 
Mesmo que historiadores questionem o fato, a partir de 
então iniciou-se o processo de independência de nosso 
país, data que lembramos neste mês.

Mas, cá estamos em 2019, e há assim tanta independência? 
O tema do CPL 2019, “O Evangelho transforma a cultura”, 
levanta um questionamento no que diz respeito à cultura 
em nosso país. 

O Brasil é rico em cultura: o samba, a bossa nova, a culinária, 

as festas… Mas ainda é dependente, principalmente, do que 
é produzido nos Estados Unidos. Filmes nacionais não têm 
tanta bilheteria quanto os americanos; músicas nacionais 
não são tão acessadas na internet pelos brasileiros quanto 
as internacionais… Até mesmo a “comida americana” é a 
mais procurada nos passeios, basta observar as maiores 
filas nas praças de alimentação dos shoppings.

Não há mal nenhum nisso! Mas, num tempo de 
independência e de discussão sobre cultura, como usar 
o que mais nos representa para divulgar o Evangelho? E 
ainda, como podemos transformar nossa cultura por meio 
da Mensagem de Cristo? Que esta data nos leve a pensar 
e agir de forma a manifestarmos a cultura verde-amarela 
para a glória de Deus! 

RELEMBRE: Há mais de 20 anos, o Congresso de Pastores e Líderes é realizado pela Oitava Igreja Presbiteriana, 
sempre sob a orientação e liderança de nosso pastorzão, Jeremias Pereira. O objetivo maior é preparar, capacitar, inspirar 
e renovar o ministério e a vida espiritual de pastores e líderes.

A última edição do CPL, em 2018, reuniu mais de 500 pessoas, sob o tema “A saúde emocional do líder”. Já no ano anterior, 
o tema tratado foi: “O impacto de uma igreja saudável numa sociedade permissiva”. Em 2016, o assunto foi: “Prega a 
Palavra - Os desafios da pregação na era digital”. 

CULTURA INDEPENDENTE?
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E S P E C I A L  • GCOI •

Espiritualidade madura: 
a) Quando dizemos que todos os crentes podem ser líderes 
de um grupo de crescimento, fazemos esta afirmação 
baseados na confiança que temos em Deus, e não nas 
capacidades de cada líder. 
b) O nosso trabalho é semear e regar, mas o crescimento 
quem produz é o Senhor. Um GCOI que ora, que busca a 
direção de Deus, tem um caminho aberto diante de si para 
experimentar o crescimento e a multiplicação. 
c) Orar durante a reunião, orar todos os dias, orar por 
pedidos específicos, orar por crescimento e orar pela 
multiplicação, são ações práticas que devem ser cultivadas 
em cada grupo. Ao orarmos, estamos dizendo para Deus 
que precisamos de sua ajuda, que confiamos no seu poder.

Evangelismo: 
a) Sem semearmos a Palavra, sem convidarmos pessoas 
todas as reuniões, não teremos a alegria de fazermos de 
nosso GCOI um instrumento de propagação do Evangelho. 
Nossos grupos devem ser grupos que evangelizam, que 
estejam atentos para chamar os visitantes que frequentam 
a nossa igreja, para chamar os que estão ausentes.

b) Há vários anos eu lidero GCOIs aqui na Oitava Igreja, e 
todas as semanas, isso mesmo, todas as semanas, temos 
visitantes em nossas reuniões. O resultado disso é que o 
grupo cresce, se multiplica. Temos novos líderes em todas 
as classes de Treinamento de Liderança. Qual o segredo?

I. Não perdemos oportunidades para convidar quem 
visita os cultos da Oitava Igreja.
II. Convidamos amigos, colegas de trabalho, colegas de 
faculdade e vizinhos.
III. Toda semana desejamos receber visitantes e nos 
preparamos para que quando eles chegarem, todos 
sintam-se bem acolhidos. 
IV. Aproveitamos todas as datas de nosso calendário 
como estratégia de evangelismo: Páscoa, Dia dos Pais, 
Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Amigo, Natal. 
São tantas as datas comemorativas que sempre temos 
como motivar o grupo e desafiá-los a sempre estarem 
convidando mais e mais pessoas para nossas reuniões.
V. Ações sociais e programações fora da igreja são 
sempre voltadas para evangelismo. Não perdemos a 
oportunidade de criar um espaço para falar do amor de 
Jesus e de pregarmos o Evangelho.

Este é um tema interessante e muito importante de ser abordado. Quando se fala em multiplicação, estamos tratando 
de algo que é desejado, que é o objetivo de cada um de nossos GCOIs. Um bom GCOI precisa de espiritualidade madura, 
evangelismo, ensino, cuidado e planejamento. Hoje vou destacar de forma mais detalhada duas destas características:

Uma das grandes barreiras do evangelismo é pensá-lo como um evento, como uma ação extemporânea, momentânea, 
difícil e que deve ser praticada apenas por uns poucos escolhidos que têm o dom do evangelismo. Isto é apenas uma 
desculpa para quem não quer cumprir a Grande Comissão; o chamado para pregar o Evangelho é para todos os crentes, em 
todas as épocas e em todos os lugares, ou seja, eu e você fazemos parte deste chamado. Temos que fazer do evangelismo 
um estilo de vida. Não devemos e não podemos perder oportunidades. O GCOI não é um grupo de amigos que se reúne, e 
sim uma poderosa arma de guerra que deve ser usada para saquear o inferno. Descubra a sua forma de evangelizar. Cada 
um de nós possui uma maneira diferente de falar do amor de Jesus. Mas se lermos bem a Bíblia, veremos que Paulo diz que 
Jesus chama os fracos, os humildes, os que não são nada (1 Co 1), para envergonhar aqueles que julgam ser alguma coisa. 

Eu decidi cumprir o meu chamado. Eu decidi firmemente que meu GCOI será um local para acolher o perdido, o desviado, 
o fraco e todos aqueles que desejam me ajudar a alcançar estas pessoas. Tome esta mesma decisão. Faça do seu GCOI um 
local de salvação. Sejamos todos sal que salga, luz que ilumina, pedra de passagem, vasos de honra, manuseados pelas 
mãos santas e poderosas de nosso Deus. 

Pr. Eduardo Borges · Pastor Auxiliar 

“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, 
e são elas mesmas que testificam de mim.” (Jo 5.39)

Um dos segredos para o crescimento espiritual é o 
conhecimento da Palavra de Deus. Aqui na Oitava, prezamos 
pela excelência do ensino bíblico, com professores muito 
bem capacitados e liderança firmada nos princípios do Pai. 

Além disso, há classes para todas as idades e de variados 
temas, proporcionando um panorama completo das 
Sagradas Escrituras.

No terceiro domingo deste mês, no dia 15, celebramos 
o Dia da Escola Dominical. Ore por nossa EBT, nossos 
professores e alunos!

CONHECER PARA CRESCER

MULTIPLICAÇÃO DO GCOI



16 01 de setembro de 2019  |  Oitava Revista

 •  ENSINO TEOLÓGICO

A longanimidade é uma das marcas do Fruto do Espírito, gerado com exclusividade no 
crente que recebeu a salvação em Jesus Cristo. A própria palavra dá a dica sobre o seu 
significado: longanimidade significa ter longo ânimo, ânimo extenso, paciência duradoura, 
como um elástico que estica bastante. Trata-se de uma característica gerada pelo Espírito de 
Deus no coração de alguém que nasceu de novo pelo Evangelho de Cristo.

Ser longânimo é um estilo de vida no qual a pessoa demora a irar-se e mantém-se paciente 
em toda situação. O fruto da longanimidade é a capacidade graciosa e poderosa de suportar 
por longo tempo o sofrimento e a adversidade. É, por exemplo, a capacidade nobre de suportar 
pessoas de difícil relacionamento e cansativas, ou circunstâncias incômodas, permanecendo 
firme sob tensão sem desanimar. A longanimidade é uma perseverança extraordinária que 
produz resultados positivos mesmo sob oposição e sofrimento. Alguém longânimo é alguém 
que demora a irar-se. 

Quando a Bíblia nos diz que nosso Deus é longânimo, está dizendo que isso está em seu 
caráter. “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, 
ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 
arrependimento” (2 Pe 3.9). É maravilhoso saber que o nosso Deus, que é longânimo, comunica 
a nós alguns dos seus atributos. Só pode ser verdadeiramente longânimo aquele que recebeu 
de Deus essa gloriosa dádiva.

O oposto de ser longânimo é ter um pavio curto, ser rápido para reagir de maneira 
intempestiva, impaciente, raivosa e desequilibrada em uma situação desafiadora e 
estressante. Quando se é longânimo, você busca forças em Deus para aguentar um pouco 
mais; você sofre as últimas consequências para não fugir do controle. Esse Fruto do Espírito 
te torna capaz de lidar graciosamente, pacientemente e amavelmente com as pessoas, sem 
murmurar ou reclamar, sempre procurando ajudar ao seu próximo da melhor forma possível. 

Podemos afirmar que este Fruto do Espírito é uma gloriosa virtude, que nos habilita a 
suportar as provas e os desafios, sem desistir ou desesperar, resmungar e reclamar, ou pior, 
perder a calma sob o calor das emoções. Este é um fruto que o povo de Deus, como cristãos, 
é chamado a demonstrar e exercitar em suas vidas e relacionamentos diariamente. 

Deus requer de todo aquele que é nascido do Espírito o fruto da longanimidade, para que 
possa conviver amigavelmente com os parentes, colegas, irmãos, amigos e até desconhecidos, 
os quais já erraram e ainda erram conosco, exercendo com estes a paciência necessária.

Se gostamos de ser compreendidos e perdoados devemos também compreender e 
perdoar as falhas das pessoas ao nosso redor. Lembremos sempre de que, por mais difícil e 
doloroso que isso represente para nós, não será pior do que o sofrimento que o Senhor Jesus 
enfrentou na cruz por você e por mim.

Na Bíblia temos alguns grandes exemplos de longanimidade. Lembre-se de José com 
seus irmãos e suas provações no Egito. Lembre-se também do tratamento paciente de Davi 
com o rei Saul. E o que dizer da paciência de Jó com seus amigos? Não se esqueça de Paulo 
com tudo o que ele suportou e ainda assim permaneceu firme em Cristo. Acima de tudo, é 
claro, devemos nos lembrar do Senhor Jesus, o supremo mestre da longanimidade. Quão 
longânimo e paciente Jesus se mostrou em toda a sua vida entre os homens! O Senhor Jesus, 
em sua longanimidade, suportou os nossos pecados, tomou a cruz e assumiu a morte que 
era nossa. Amor, humildade e paciência semelhantes a do Senhor Jesus não há, nunca houve 
e jamais haverá. Aprendamos com ele a ser verdadeiramente longânimos, pois só ele pode 
fazer esse milagre em nós!

Pr. Eloízio Coelho · Pastor Auxiliar
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INFANTIL E JUNIORES •

QUAL FOI A ORDEM 
DA CRIAÇÃO?
Você sabe em qual dia Deus criou cada coisa? A luz, as plantas, o sol, os animais… ? 
Colora as figuras abaixo e veja como Deus fez tudo muito bom! Leia sobre a criação em Gênesis 1.3-31.

MATERIAL INFANTIL NA LIVRARIA DA OITAVA!
Você conhece a livraria da Oitava. Mas já sabe que ela oferece dezenas de materiais para crianças? 
São várias opções de Bíblias e livros infantis para abençoar a vida dos pequenos.
Após os cultos, conheça o espaço, que fica no primeiro andar, e presenteie uma criança com sua primeira Bíblia! 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 
obra.” (2 Tm 3.16-17)
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ACONTECE NAS OITAVAS

Betim
Uma festança boa e animada! O Ministério Infantil da 
Oitava Betim promoveu em agosto uma edição local 
do Oitava na Roça, durante o Culto Infantil. A criançada 
caracterizada com o tema caipira, aproveitou muito 
o momento junto de seus pais. Foi uma noite de 
comunhão e de confraternização! 

Se você mora na região, faça uma visita, participe das 
programações e caminhe com eles!

Matozinhos
Os homens da Oitava Matozinhos têm participado 
de encontros mensais de oração, adoração e, claro, 
comunhão! A última edição aconteceu no dia dois de 
agosto e, para não sair do costume, foi “sustança”. 
Segundo o Pr. Thiago Assumpção, os participantes são 
“homens valentes e apaixonados por Jesus!”. 

Conheça a Oitava Matozinhos, ore pela congregação e 
participe das atividades! Certamente, será uma bênção 
em sua vida! 

Nova Lima
Uma visita mais do que especial marcou a Oitava 
Nova Lima em agosto. Para alegrar a criançada da 
congregação, esteve lá nada mais nada menos do que 
o Ovelhão! O mascote preferido das crianças da Oitava 
esteve por lá no dia 18 e foi uma festa só!

Além disso, a congregação passou por uma mudança 
importante: o horário do culto. Agora, todas as 
atividades dominicais acontecem no período da 
manhã: EBT e Culto Infantil, às 9h; Culto de Celebração 
e Escola Bíblica Infantil, às 10h30. 

Visite a Oitava Nova Lima! 

•  CONGREGAÇÕES

Além da sede em Belo Horizonte, também estamos presentes na região metropolitana da cidade. Levamos uma Palavra 
Bíblica, com toda alegria conhecida da Oitava; ensinamos as Escrituras com fidelidade e alegria; louvamos ao Senhor, 
centro de nossas vidas; e servimos a milhares de pessoas.

Cada uma das Oitavas possui uma programação voltada para a cidade em que está localizada. São vários eventos 
durante o mês para abençoar vidas e proclamar o Evangelho da salvação. Acompanhe as últimas programações das 
Congregações da Oitava!
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DOAÇÕES PARA
O BAZAR DO CPL
Abençoe a vida de famílias 
pastorais e da liderança de 
todas as regiões do Brasil.

Traga roupas, calçados e 
acessórios em bom estado 
de conservação.

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

de

•  Congresso CFCJ 2019 •

 

Para professores, líderes 
de crianças e

juniores e pastores

DIAS 1 E 2 DE
NOVEMBRO

Sexta: 19h30 às 22h
Sábado: 8h às 19h

(Inclui café da manhã
e coffee break)

6 A 8 DE SETEMBRO
ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÕES! 

PROJETO AMPLIAR 
A AWISO precisa de dentistas 

(odontopediatria)  voluntários para 
atuar no projeto que atende pessoas em 

situação de vulnerabilidade social.

Se você pode ajudar, entre
em contato: 3426-3562. 

REABERTURA
DA BIBLIOTECA
Após um período fechada para 
atualização do sistema, nossa 
biblioteca está de volta a partir 
deste domingo, 01/09.
Faça uma visita e reserve
seu livro!



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

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


