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SOBERANIA:  LEMBRE-SE, TEM ALGUÉM 
FORTE NO COMANDO!

Nem sempre as coisas estão calmas e se realizam do jeito que queremos ou 
esperamos. Às vezes parece que o Senhor está em silêncio. O profeta Habacuque nos 
relata, em seu pequeno livro, como sua alma se sentia quando viu seu país e sua vida 
num contexto assim.

“As circunstâncias que instigaram Habacuque ocorreram no século VII a.C. Em 
seus dias havia um colapso da justiça nacional. A lei frouxa diante da corrupção 
generalizada. Subornos e sentenças que beneficiavam os poderosos. A influência 
dos piedosos não alterava a situação. Iniquidade, vexação, violência, contenda, litígio, 
abuso e opressão. Deus parecia em silêncio. Mas esse profeta companheiro que está 
ao nosso lado faz algo mais importante ainda: ele espera e ouve. Foi na espera e no 
ouvir – que depois se transformaram em sua oração – que ele percebeu que habitava 
o grande mundo da soberania de Deus.” (Eugene Peterson)

Habacuque começa seu livro com queixas, perplexidades, medo e acusações 
contra o “modo de Deus” dirigir a história. Entretanto, ele não ficou parado aí nesse 
ambiente de “até quando?”. Ele dialoga com o Senhor, ora e espera a resposta. Ele nos 
ensina que Deus está no controle da história das nações e que o momento certo dele 
agir se aproxima, por mais que julguemos muito demorado. Num contexto desse, o 
soberbo incha sua alma, mas o justo viverá pela fé.

A Bíblia explica que o justo é aquele que foi justificado pela fé em Cristo. Viver pela 
fé é uma jornada emocionante. Raramente se sabe o que virá, mas sabemos quem é o 
nosso companheiro no caminho: Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro, ressuscitado 
dentre os mortos, diante de quem, um dia, todo joelho se dobrará. Sigamos confiados 
e descansados no soberano e justo juiz. Sigamos intercedendo, procurando viver a 
verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é o cabeça de tudo, Cristo.

Os seguidores de Cristo podem experimentar e sofrer zombaria, escárnio, 
perseguição e até morte. O livro de Habacuque nos encoraja a confiar naquele que 
cuida, provê, adverte, julga, confronta, conforta, salva e livra. O livro termina com 
um canto que é também uma oração. Em tempos de dor, crise, medos variados, 
decepções na alma e sentimentos semelhantes, várias gerações foram fortalecidas 
com esse pequeno livro, especialmente com a seguinte verdade:

“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, 
e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e 
nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da minha 
salvação. O SENHOR Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me 
faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto. Para instrumentos de cordas” (Hc 3.17-19).

Que o Senhor nos conceda alegria, paz interior, domínio próprio, sabedoria, ousadia 
e sensatez para orar, agir e discernir o mover e as ações do soberano Senhor que 
soberanamente comanda tudo. Leia, estude e medite no livro do profeta Habacuque. 

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular
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É muito legal falar de alguma coisa que a 
gente gosta. Os temas das nossas conversas 
são os mais diversos: jogos, moda e beleza, 
gastronomia, trabalho, futebol, política, 
filmes e séries... e por aí vai. Os encontros 
com os amigos tornam-se momentos 
agradáveis para fazer aquela resenha. Mas, 
a pergunta que fica é a seguinte: será que 
o conteúdo de nossas conversas têm sido 
apenas sobre estas coisas?

Se você é um cristão verdadeiro - alguém que 
já entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, 
tornou-se filho de Deus, recebeu o Espírito 
Santo, participa de uma igreja - precisa 
falar mais sobre Jesus Cristo! Foi com este 
propósito que Deus nos salvou: “para que 
proclamemos as virtudes daquele que nos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz” (1 Pe 2.9).

Quem tem o Espírito Santo fala com 
ousadia sobre a morte e ressurreição de 
Cristo.
“Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
passaram a falar em outras línguas, segundo 
o Espírito lhes concedia que falassem.[...] 
cada um os ouvia falar na sua própria língua.
[...] Não são galileus todos esses que aí estão 
falando? E como os ouvimos falar em nossas 
próprias línguas as grandezas de Deus?” (At 
2.4-11) [Destaque do autor]
O grande milagre no Pentecostes foi que o 
Espírito Santo abriu a boca da igreja para falar 
e anunciar a morte e ressurreição de Cristo. 
Este foi o conteúdo do primeiro sermão de 
Pedro, que resultou na conversão de milhares. 

E a igreja seguia falando mesmo debaixo de 
ameaças e perseguições (leia Atos 4).

Existem melhores formas e métodos de 
anunciar o Evangelho?
E. M. Bounds diz que os homens são o 
método de Deus: “O Espírito Santo não flui 
por intermédio de métodos, e sim por meio 
de homens.” O próprio Paulo usava todos 
os tipos de métodos que estavam à sua 
disposição para anunciar a mensagem do 
Evangelho (1 Co 9.19-23). 

A urgência da Pregação.
Paulo ensinou que esta tarefa deve ser 
realizada sempre que tiver a oportunidade, 
a tempo e fora de tempo, quando for 
conveniente e quando não for (2 Tm 4.2). 
Nosso missionário Ronaldo Lidório diz que a 
prioridade da igreja é a de pregar o Evangelho. 
Por isso devemos investir todos os nossos 
recursos nesta urgente tarefa, pois “como 
ouvirão se não há quem pregue?” (Rm 10.14-15).

Fale mais de Jesus! Sim, sua vinda não tarda 
e o fim de todas as coisas se aproxima.
“Pois, antes de chegar o fim, o evangelho precisa 
ser anunciado a todos os povos.” (Mc 13.10) 

Peça ao Espírito Santo poder e fale com ousadia 
e coragem. Reafirme o seu compromisso 
missionário e continue anunciando a morte 
do Senhor, até que ele venha (1Co 11.26).

Pr. Adelchi Rangel • Pastor Auxiliar 

ANUNCIE  A MORTE E  
RESSURREIÇÃO DE CRISTO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Adelchi Rangel
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Coord. de Comunicação 
· Will Rios
Criação e Diagramação 
· Larissa Lopes e Adriel Grando
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 2.554
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Nossa igreja na cidade de Matozinhos, na região metropolitana 
de BH, está em obras! Os trabalhos para reforma e expansão 
do templo começaram na última semana. A reinauguração irá 
acontecer ainda neste ano!

 
Ore pelas obras, pelos trabalhadores
 envolvidos e contribua como puder!

OITAVA  MATOZINHOS

INFANTIL E JUNIORES
Programação especial do mês das crianças no Culto 
Infantil, às 9h:
 
Dia 13/10: Dr. Palhaço
Dia 20/10: Contação de História com Bárbara
Dia 27/10: Palhaço Lamparina
 
TRAGA OS SEUS FILHOS E AMIGUINHOS PARA 
ESTE TEMPO DE APRENDER SOBRE JESUS E DE 
MUITA DIVERSÃO!
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Centenas de livros e materiais evangélicos.
Adquira e presenteie!

CONHEÇA A
LIVRARIA 
DA OITAVA

O grupo precisa de vozes 
graves, masculino e feminino. 

Deseja fazer parte?  
Entre em contato com Rosana 

Gonçalves: 99938-6079.

A AWISO precisa de  professores voluntários 
para cursos de artesanatos diversos.

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

PARTICIPE DO 
CORAL BENDIZE

PROFESSORES 
VOLUNTÁRIOS

Participe conosco dos encontros da 
terceira idade!

Toda quinta-feira, de 14h às 17h, no 
Salão Social.

REUNIÃO DO
VITALIDADE

CHÁ DAS 
PRINCESAS
DO REINO

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

Inscrições no site.



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

 

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)

PRÓXIMA AÇÃO:
DIA 26/10, NA CASA JERICÓ.

As inscrições serão abertas em 
breve. Envolva-se. Ore. Colabore!
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