
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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SITUAÇÕES  DIFÍCEIS

“Vai tudo bem?”. “Tudo bem!”. Frases que fazem parte do nosso dia a dia e podem 
significar muitas coisas. Qualquer que seja o significado da resposta, Deus tem interesse 
nos detalhes da nossa vida.

As situações difíceis atingem a todos nós. O mesmo fato pode gerar reações diferentes: 
a greve para a professora pública é a esperança de uma melhoria no salário de miséria e 
fome. Para os pais, o medo de que as crianças percam o ano.

As situações difíceis são imprevisíveis e podem atingir qualquer área da vida. 
O desemprego; o resultado de um exame; o pecado; amigos já não conversam mais; o 
namorado tão carinhoso transformou-se num marido indiferente; a tristeza de mudar os 
filhos de colégio pela falta de recursos; a mudança de cidade; a palavra dura do cônjuge; a 
pressão para casar ou ter sexo pré-matrimonial; um homem tão cansado que já não tem 
energia para a mulher ou filhos.

As situações difíceis podem abalar o sistema nervoso e emocional. Reações de ira; 
amargura; depressão; insônia; manchas vermelhas na pele; dores que apertam o peito; 
pensamentos de vingança, muitas vezes de suicídio; fraqueza no corpo; vontade de sumir; 
sentimentos de culpa; uma introspecção doentia buscando “onde falhei, meu Deus?”, “qual 
é a causa do problema?”; uma sensação de não pertencer; um sentimento de que foi vítima 
de exploração; uma dúvida lá no fundo da mente: “e Deus, onde está?”; além da própria dor 
emocional, o diabo aproveita para oprimir. 

Nas situações difíceis devemos buscar o auxílio de alguém. A Sunamita, quando viu 
o filho morto, procurou o profeta Eliseu. A mulher cananéia, vendo a filha endemoniada, 
perseverantemente procurou Jesus. Neemias reuniu os magistrados, os sacerdotes e 
os nobres de Israel. Quando Dorcas morreu, os discípulos foram de Jope a Lida buscar 
o apóstolo Pedro. Procure alguém no meio do seu drama tão difícil. Fale de suas dores, 
compartilhe suas tristezas e decepções. Só de abrir seu coração o fardo ficará mais leve. 
Peça a Deus direção e fale com alguém. 

As situações difíceis, frequentemente, são grandes oportunidades para a poderosa 
intervenção de Deus. A Sunamita viu seu filho ressuscitado. Jó experimentou o dobro da 
bênção de Deus. Os que foram jogados na fornalha de fogo viram o poder de Deus sete vezes 
atuando mais forte. A igreja viu Deus mandar o anjo e abrir automaticamente o portão de 
ferro e libertar Pedro. Mesmo os maiores escândalos que o inimigo promove entre o povo 
de Deus, o Senhor pode transformar em sementes de avivamento. Nas situações difíceis, 
espere e creia na intervenção poderosa de Deus. Ore por isso, espere com paciência. A 
paciência é uma arma para conquistar qualquer vitória. 

“Vai tudo bem?”. “Sim. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, por isso, vai tudo 
bem”.

Transcrito do boletim do dia 02 de maio de 1993. Atualizado em 2019. 

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular 



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

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

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

ITAÚ 
Ag.: 6633
C/C.: 18997-9
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Quando falamos em Reino de Deus, 
tratamos de algo que é tão diferente dos 
reinos da terra, que até mesmo traçar 
paralelos entre eles é uma tarefa complicada. 
O Reino de Deus e o reino dos homens são 
opostos em praticamente todas as coisas e 
em todos os seus valores. 

O que tem muito valor para o reino dos 
homens, tem pouco valor para o Reino de 
Deus. O que tem muito valor para o Reino 
de Deus, é pouco valorizado no reino dos 
homens. 

Quando Jesus inicia o Sermão do Monte, o 
seu mais famoso sermão, o faz de maneira 
brilhante. Jesus traça uma linha divisória 
entre o que tem valor para Deus, e durante 
toda a sua mensagem, trabalha o que é 
precioso aos olhos do Pai. 

Começar o Sermão do Monte com as bem-
aventuranças é um tapa na cara de uma 
sociedade hipócrita e um chamado para 
que seus seguidores coloquem seus olhos e 
seu coração no lugar certo. É como se Jesus 
estivesse dizendo assim:

- “Meus discípulos, prestem atenção no 
que eu vou falar, pois vocês não entendem 
nada a respeito do Reino de Deus e de 
valores corretos a serem perseguidos. Eu 
vou estabelecer de forma clara para vocês o 
que realmente importa para mim. Prestem 
atenção.” 

Depois de uma introdução como esta, 
Jesus fala sobre ser humilde de espírito, diz 
que são felizes os que choram, felizes os 
mansos, felizes quem tem fome e sede de 
justiça, os que são limpos de coração, os 

pacificadores, felizes os que são perseguidos. 
Bem-aventurados os perseguidos, injuriados, 
caluniados e difamados. 

É uma forma absolutamente brilhante de 
se iniciar uma mensagem, pois ou prende a 
atenção dos verdadeiros seguidores de uma 
vez, ou por outro lado, já afasta os curiosos 
na largada. Jesus não propôs um evangelho 
fácil para enganar as pessoas, ele sempre 
disse a verdade. A mais absoluta, cristalina, 
transparente e profunda verdade.

O Rei está atrás de verdadeiros súditos 
para o seu Reino. Os verdadeiros valores 
serão estabelecidos. As verdades serão ditas. 
Seremos felizes com objetivos certos. Uma 
pergunta importante precisa ser feita: tenho 
sido bem-aventurado? Mas tenho sido bem- 
aventurado aos olhos de Deus? 

As multidões cercavam Jesus e o Mestre não 
se cansava de ensinar. Você tem aprendido? 
Mais do que isso, a verdade que está revelada 
no Sermão do Monte é que verdadeiramente 
somos chamados para a felicidade, uma 
felicidade plena, real, duradoura, benéfica e 
que agrada a Deus. 

Quando somos bem-aventurados 
aprendemos os verdadeiros valores do Reino 
de Deus e vivemos de acordo com estes 
imutáveis princípios. 

Pr. Eduardo Borges • Pastor Auxiliar 

CIDADÃOS DO REINO 
MT 5.1-12



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Eduardo Borges
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 Gráfi ca · 1.000
Informativo · nº 2.551
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ONDE O MOISÉS ESTAVA?

No nosso jogo de hoje, você precisa completar o desenho abaixo para descobrir onde o 
bebê Moisés foi colocado para ser salvo do rei do Egito, que queria matar todas as crianças 
israelitas que nascessem em seu país. Leia Êxodo 2 e saiba mais sobre essa história. 
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ELEIÇÃO 
DE PASTOR 
EFETIVO 

PRÓXIMO DOMINGO, 
29/09, DE 7H ÀS 19H45.
Candidato: Pr. Jeremias Pereira da Silva
Mandato: 5 anos, de 01 de janeiro de 2020 a 31 
de dezembro de 2024.
Ore pela eleição e participe!
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RECEPÇÃO DE NOVOS 
MEMBROS
Dia 29/09, no culto das 17h.
Para quem deseja batizar os fi lhos menores
de idade, é preciso participar da aula sobre 
Teologia do Pacto no dia 23/09, segunda-feira,
às 20h. Inscreva-se na secretaria.

Próximo domingo, dia 29/09, às 
17h, no Salão Social. Convide um 

amigo e participe!



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

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

Inscreva-se no site!

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

PARTICIPE DA PRIMEIRA AÇÃO!
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