
OITAVA IGREJA - SEDE
Rua Nestor Soares de Melo, 
15 - Palmares · BH/MG
CEP 31160-540 
Tel. (31) 3449-8600 
oitava@oitavaigreja.org.br 

OITAVA BETIM Av. Belo Horizonte, 117 
Bairro Espírito Santo.  Pr. Adelchi
Rangel: 99308-0633.
OITAVA MATOZINHOS R: Primeiro 
de Janeiro, 205 - Centro. Pr. Thiago 
Assumpção: 99720-8019.

OITAVA NOVA LIMA R: Min. Orozimbo 
Nonato, 488 - Vila Castela · Hotel Piemonte 
· Auditório Nova Lima. Pr. Tiago Torres: 
98763-9082.
OITAVA SANTA LUZIA Av. Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho, 997, Bairro Adeodato.
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Viver é encarar mudanças todo dia.
Mude a maneira de se relacionar com Deus. Creia em Cristo como seu 

único e suficiente Salvador e Senhor. Creia nele como Deus amoroso e 
Soberano. Tudo que acontece neste mundo tem propósito e está sob o amor, 
a misericórdia e o juízo do Grande e Eterno Deus. Renda-se a ele agora e 
diariamente. Veja-o como pai cheio de graça, favor, misericórdia e juiz íntegro.

Transforme a maneira de se relacionar com sua Bíblia. Creia na Bíblia 
como a Palavra eterna, invencível, imutável e soberana de Deus. Ela é fonte 
de vida, impulsiona nossa fé, nos mostra como viver para agradar a Deus e 
nos deleitar nele. Ela nos fortalece nos vales escuros, orienta decisões, corrige, 
santifica, admoesta, mostra nossos pecados mais íntimos e nos habilita a fazer 
o que é bom.

Transforme a maneira de se relacionar com a oração. Todo aquele que crê 
no Soberano orará com mais fervor. A oração coopera no plano de Deus para 
aprofundar nossa intimidade com ele, para vencer a batalha espiritual contra 
o pecado, o mundo e o diabo, confortar vidas, abrir portas para o Evangelho, 
vencer a ansiedade, abrir oportunidades para prosperar e crescer, transformar 
o casamento para melhor, abençoar filhos e netos, buscar o revestimento de 
poder para a igreja, aprofundar sua vida espiritual, preparar o caminho para o 
crescimento da igreja e muito mais.

Transforme sua maneira de enxergar a igreja. A igreja foi criada pelo 
Senhor Jesus. É por meio dela que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. 
A igreja é a esperança das nações. A igreja local é onde você precisa congregar 
e servir com seus talentos, dons e seus recursos financeiros. Firme-se em uma 
igreja local, sua vida receberá novos equipamentos espirituais.

Transforme a maneira de ver a si mesmo. Se você está em Cristo é urgente 
que pare de se sentir como vítima. Uma vítima sempre tem uma desculpa 
ou uma acusação a fazer: “Se eu tivesse casado com outra pessoa...” (seja 
responsável por suas escolhas); “Foi fulano que me mandou fazer aquilo...”. A 
pessoa que se faz de vítima vive queixando-se e murmurando, mas isso alivia a 
sua angústia apenas temporariamente. Experimente boas mudanças. Quando 
uma pessoa nasce de novo, o Espírito implanta em seu íntimo a vida de Cristo, 
que crescerá alimentada pelo próprio Deus, sua Santa Palavra e na comunhão 
dos irmãos. Em Cristo, veja-se como filho de Deus, um ser humano criado para 
fazer diferença, instrumento da graça para ministrar bênçãos com medida e 
bênçãos sem medida sobre as pessoas ao seu redor e para povos, línguas e 
nações. Transforme sua mente e viva firmado em Cristo Jesus!

Pr. Jeremias Pereira ∙ Pastor Titular

FIRME SEU CORAÇÃO



DÍZIMOS E OFERTAS · Em espécie, cheque, comprovante de depósito/
transferência ou pelo e-mail: dizimo@oitavaigreja.org.br. Favorecido: Oitava 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (CNPJ: 21.854.112/0001-80), nas contas:
BRADESCO
Ag.: 2465-1
C/C.: 104565-2

BANCO DO BRASIL
Ag.: 1614-4
C/C.: 89846-5

CAIXA ECONÔMICA
Ag.: 0815 | OP.: 003
C/C.: 2557-2

ITAÚ 
Ag.: 6633
C/C.: 18997-9

#OITAVAIGREJA
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Quando paramos para observar a criação 
– os animais, as árvores, o sol, a lua, o 
mar, as estrelas, ficamos impressionados 
com tanta riqueza de detalhes. Somente 
um Deus Todo Poderoso seria capaz 
de criar tantas coisas que nos deixam 
maravilhados. É muita diversidade, muita 
coisa que nem sabemos que existe e que 
deixa “uma marca” da perfeição do Criador 
no céu e na terra. A Bíblia diz que “os céus 
declaram a glória de Deus”, do nosso Rei, 
e que “o firmamento proclama a obra das 
Suas mãos” (Sl 19.1). Ou seja, por todos 
os lados podemos contemplar algo que 
foi criado pelo Senhor, como marca  do 
seu Reino, e, consequentemente, sermos 
impactados por seu grande poder e glória, 
que pertencem a ele para sempre.

Reino é uma forma de governo em que a 
autoridade reside em um rei. Esse governo 
estende-se sobre todos os territórios e 
pessoas que estão debaixo do domínio 
do rei. Nos tempos bíblicos, a maioria 
dos povos era governada por reis. Por 
isso, as nações eram chamadas reinos. 
Assim também é o governo de Deus. Deus 
é a fonte de toda autoridade. Ele é o Rei 
absoluto do universo por direito inerente, 
por ser seu Criador, dono e sustentador. 
Ele é a autoridade suprema sobre tudo 
que existe, sobre o que é visível, e o que 
é invisível, sobre a criação, os anjos, a 
humanidade, a história, as nações e os 
eventos futuros.

O governo sempre reflete o caráter do 
governante. Nesse caso, é Jesus Cristo 
quem governa com a autoridade que 
surge de sua morte e ressurreição, pelas 
quais revelou o amor e a justiça de Deus, e 
ganhou o direito de reinar sobre o mundo 
inteiro. Além disso, como Deus criou o 
homem à sua imagem, este nunca poderá 
viver bem ou realizar-se à parte da vontade 
de Deus. Sem ela não se pode ser a pessoa 
que Deus quer que seja. 

Todos nós nascemos no reino das trevas 
por sermos descendentes de Adão (Ef 
2.3), mas Deus quer nos transportar para 
seu Reino. Por isso, ele enviou seu Filho, 
que nos chama a segui-lo e a sermos seus 
discípulos. A verdadeira conversão é ser 
livre do poder das trevas e transportado 
para o reino da luz: “...Porque teu é o reino e 
o poder, e a glória, para sempre, Amém” (Mt 
6.13).

Pr. Thiago Assumpção ∙  Pastor Auxiliar

DO SENHOR É O REINO   
SL 22.28 | MT 6.13,33



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Thiago Assumpção
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Coord. de Comunicação 
· Will Rios
Criação e Diagramação 
· Larissa Lopes e Priscila Paly
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e Arthur Möller

Fotos · Arquivo 
· Banco de Imagens
· Imagens free
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000
Informativo · nº    2.549
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ELEIÇÃO DE PASTOR  - DIA 29/09/2019

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

Pb. Renato Laranjo Silva ∙ Relator da Comissão

O Conselho da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nos termos 
do art. 9º, parágrafo 1º, alínea “a”, da Constituição da IPB, resolve convocar 
a Assembleia Geral Extraordinária – AGE para eleição de pastor efetivo, 
considerando que o mandato do Rev. Jeremias Pereira da Silva, como pastor 
efetivo (ou titular) da Oitava Igreja, vence em 31 de dezembro de 2019. A 
AGE para eleição seguirá as seguintes orientações:

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

EDITAL DE ELEIÇÃO DO PASTOR EFETIVO
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REABERTURA
DA BIBLIOTECA
Após um período fechada para 
atualização do sistema, nossa biblioteca
está de volta.

Faça uma visita e reserve seu livro!

Sábado, dia 28/09, 
na Escola Estadual Isabel 
da Silva Polk.

Procure o Pr. Eduardo ou a 
coordenação! 

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

Dia 26 de outubro, 
durante todo o dia, na Sede 

Campestre. Participe ou envie 
um amigo ou familiar. 

ORAÇÃO DA 
MADRUGADA 
DO HIG
Próxima reunião de oração 
dos homens no sábado, 
dia 14/09, de 5h às 7h, no 
Templo. Participe!

PARTICIPE DA 
PRIMEIRA AÇÃO DOS: 



CONTATOS  PASTORAIS  SEDE

Pr. Jeremias Pereira · (31) 99179-6968
Pr. Bruno Barroso · (31) 98885-8668
Pr. Eduardo Borges · (31) 98430-8095

Pr. Eloízio Coelho · (31) 99437-4896
Pr. Gidiel Câmara · (31) 98766-7555
Pr. Israel Abreu · (31) 98242-8596
Pr. Iury Guerhardt · (31) 99925-6079

Pr. Luís F. Nacif  · (31) 98887-2131
Pr. Roberto Santos  · (31) 99205-8915

EVANGELISTA  
Pb. Carlos Joel Pereira · (31) 99235-2485

DOMINGO
· Culto de Celebração
7h · 9h · 11h · 17h · 19h30
9h · Culto Infantil
· EBT: adultos, UPA, infantil 
e juniores
11h · EBT: adultos, infantil
 e juniores 
17h · EBT: infantil e juniores
19h30 · EBT: infantil e juniores
SEGUNDA 
7h · Reunião de Oração
20h · Reunião de Oração 
         (Oitava Jovem)
TERÇA 
7h · Reunião de Oração
14h · Tarde da Esperança
19h30 · CETRO
QUARTA
7h · Reunião de Oração
20h · Culto da Família 
· EBT: infantil
QUINTA
7h · Reunião de Oração
19h30 · CETRO 
20h · Culto de Oração 
· EBT: adultos, infantil 
SEXTA 
7h · Reunião de Oração 
SÁBADO
5h · Reunião de Oração dos 
Homens (quinzenal) 
19h30 · Culto de Adolescentes 
· Culto 8/80 · Oitava Jovem 
20h · Culto · Jovens Adultos

EXCEÇÕES:
17h · 1º e 3º domingo do mês: 
Culto dos Juniores
17h · Último domingo do mês: 
Culto em Inglês
DIARIAMENTE:
GCOIs nas casas

AGENDA SEMANAL
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