
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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quanto maior for a posição ou o status de 
alguém, mais ele será bajulado e rodeado 
de pessoas para auxiliá-lo e servi-lo. O 
Evangelho do Senhor Jesus nos ensina 
diferente: nesta vida, quanto maior alguém 
quiser ser diante de Deus, mais ele deverá 
se comportar como se fosse o menor 
de todos ao seu redor. O maior diante 
de Deus é o menor diante dos homens! 
Neste mundo, é normal o maior estar 
sempre rodeado de pessoas para ajudá-lo 

e isso acontece muitas vezes por interesse 
próprio. Para Deus, o maior será sempre 
aquele que ajuda e serve ao seu próximo 
com amor e voluntariedade, sem esperar 
receber algo em troca.

Ao abordarmos esse assunto, não 
podemos deixar de mencionar o 
testemunho do Senhor Jesus, que nos 
ensinou com sua própria vida o que 
é servir intensamente e qual o seu 
significado verdadeiro. O Senhor Jesus 
nos ensina que servir não é se rebaixar, 
mas sim mostrar sua grandeza, sua 
generosidade, sua misericórdia e o seu 
amor para com o próximo. Nosso Salvador 
foi indubitavelmente o homem mais 
importante que já pisou nesta terra; foi o 

IMPULSIONADOS
NA FÉ

O MAIOR NO
REINO DOS CÉUS

Amar a Bíblia. A Palavra de Deus nos 
mostra o plano Eterno da redenção. Somos 
salvos pelo que Deus fez e não pelo que 
fazemos. Somos santificados pelo Espírito 
Santo e Deus usa os meios de graça para 
aplicar em nós sua salvação e santificação. 
A Palavra de Deus é um meio de Graça. Ela 
nos torna sábios para vencer o mal, por 
meio da Cruz e da ressurreição de Cristo, e 
símplices para fazer o bem. “Orientado por 
tua palavra, pude recuperar o alento e seguir 
na direção certa” (Sl 23.3 - A Mensagem). 

Obedecer o que já sabe. Sabemos que 
nunca conseguiremos obedecer a Deus 
de modo pleno e perfeito. O único que 
obedeceu completamente foi o Senhor 
Jesus. Obedecemos porque estamos nele. 
E mesmo sendo imperfeitos em nossa 

obediência, seu sangue nos purifica, seu 
perdão nos restaura e o Espírito Santo, 
nosso consolador, nos coloca novamente 
no caminho. Quem cresce em obediência 
cresce na comunhão com o Espírito Santo e 
o seu caráter é cada vez mais transformado 
para ser semelhante ao de Cristo. Quem 
obedece tem melhores ouvidos para o 
Espírito Santo.

Doar com generosidade. Somos salvos 
pelo generoso Deus Pai que deu seu Filho 
unigênito. Somos salvos por Cristo que se deu 
por amor de nós. Somos santificados pelo 
Espírito Santo que foi dado pelo Pai e pelo 
Filho. O Espírito é quem pode desenvolver em 
nós um coração constantemente generoso. 
Se somos de Cristo, iremos repartir do nosso 
tempo, conhecimento, finanças, compaixão, 
fé, amor e esperança. As oportunidades 
para manifestar um coração generoso 
renovam-se a cada manhã. “O Eterno é bom 
para todos: tudo que ele faz é cheio de graça” 
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mais rico, embora se fizesse pobre; foi o 
mais sábio, importante e ilustre de todos, 
no entanto disse: “aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração” (Mt 11.29).

Nesta terra aprendemos que os grandes 
são, normalmente, os que revolucionaram 
a história com seus governos, seus 
poderes, suas capacidades, suas riquezas... 
O Senhor Jesus, porém, nos deixa claro 
que, na verdade, grande é o que serve, 
grande é o que se doa, grande é o que 
se compadece e assume a posição de 
servidor de seu próximo.

Com o Senhor Jesus entendi que eu 
só tenho que servir ao meu próximo, e, 
quanto mais eu quiser crescer, mais eu 
tenho que diminuir e me parecer com o 

Deus Eterno que se fez homem e veio a 
este mundo para servir a humanidade.

Se você quer ser alguém diante de Deus, 
se esforce para imitar ao Senhor Jesus, 
que sendo Deus se fez homem para nos 
ensinar o que é servir ao próximo com 
amor, verdade, compaixão e humildade.

O Senhor Jesus disse que o maior no 
Reino de Deus seria parecido com uma 
criança. Vemos que ser o maior no reino de 
Cristo, além de servir, é também mostrar 
verdadeira simplicidade, transparência, 
honestidade, pureza e humildade durante 
esta vida.

Pr. Eloízio Coelho  ∙  Pastor Auxiliar

(Sl 145.9). “Excessivamente generoso, esbanjas 
teu favor com todas as criaturas” (Sl 145.16
 - A Mensagem). 

Entregar as noites ao Senhor. Tudo 
que temos vem do soberano Deus. Viver 
diariamente é um presente da Graça. 
Finalizar cada dia descansados na provisão 
de Cristo e com corações inclinados para 
que ele ministre sobre nós enquanto 
descansamos e dormimos. Peçamos ao  
Espírito de Deus para que, durante o sono, 
sejamos ministrados por ele e renovados 
com os rios de água viva. 

Viver com responsabilidade. Essa 
responsabilidade é a habilidade de 
responder, agir diante das circunstâncias, 
levantar-se acima das tensões e da 
contenda de línguas. É o poder de pensar 
nas possibilidades que Cristo nos concede 
por meio da cruz e da ressurreição. É viver 
na nossa imperfeição confiados sempre no 
seu perfeito perdão. É comprometer com 

a missão, suportar rotinas, permanecer 
no altar de oração um pouco mais, 
testemunhar de Cristo Jesus, ser fiel 
ao cônjuge, cooperar com sua igreja. 
Responsabilidade é entender o valor de 
pequenos sacrifícios todo dia. 

Perseverar na jornada da fé. 
“Desembaraçando-nos de todo peso e pecado 
que tão firmemente se apega a nós, corramos 
com perseverança a carreira que nos está 
proposta, olhando firmemente para o Autor e 
consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 
alegria que estava proposta, suportou a cruz, 
sem se importar com a vergonha e agora 
está sentado à direita do trono de Deus. 
Portanto, pensem naquele que suportou 
tamanha oposição dos pecadores contra si 
mesmo, para que vocês não se cansem nem 
desanimem.” (Hb 12.1b-3)

Pr. Jeremias Pereira ∙ Pastor Titular



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Eloízio Coelho
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
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Informativo · nº 2.550

ED
IT

AL

ELEIÇÃO DE PASTOR EFETIVO
DIA 29/09/2019

Por decisão do Conselho da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, 
está convocada a Assembleia Geral Extraordinária para eleição de pastor 
efetivo, ou como falamos – Pastor Titular, sendo o Rev. Jeremias Pereira da 
Silva o candidato do Conselho. Todo o processo e as condições da eleição já 
foram amplamente divulgados.

A eleição de pastores e oficiais da igreja é de grande responsabilidade diante 
de Deus, um grande compromisso com o bem espiritual da igreja local e 
oportunidade de manifestarmos, por meio do voto, a nossa aprovação pelo 
cuidado e carinho da liderança.

Em qualquer processo de eleição é necessário haver orações. O Conselho, 
por sua Comissão de Eleição, estabeleceu os critérios, mas são os membros 
que têm imensa responsabilidade espiritual e privilégio de votar. 

Nosso Pastor Efetivo está a frente do Conselho por longos anos, e temos 
muita alegria no Senhor de estarmos sob a sua liderança. Nesta AGE cada 
membro da Oitava Igreja deve participar da eleição com alegria, temor 
e oração, entendendo seu privilégio e responsabilidade. Oremos pelos 
procedimentos necessários, pela Assembleia e pelo ministério do Pr. 
Jeremias. 

Pb. Renato Laranjo Silva ∙ Relator da Comissão

O CONGRESSO DE PASTORES 
E LÍDERES COMEÇA AMANHÃ, 
DIA 16 E VAI ATÉ O DIA 19, 
À NOITE. ORE PARA QUE O 
EVENTO ABENÇOE VIDAS!
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RECEPÇÃO DE NOVOS 
MEMBROS
Dia 29/09, no culto das 17h.
Para quem deseja batizar os filhos menores
de idade, é preciso participar da aula sobre 
Teologia do Pacto no dia 23/09, segunda-feira,
às 20h. Inscreva-se na secretaria.

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

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)

CHÁ DAS 
PRINCESAS
DO REINO

 
Dia 26/10, às 14h, 
no Salão Social.

Inscrições no site.

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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