
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 Rodovia MG 030, 
8.625 - Loja 15B - Serena Mall - Vale do 
Sereno  
Pr. Tiago Torres: 98763-9082.
OITAVA SANTA LUZIA Av. Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho, 997, Bairro Adeodato.
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ORANDO  PELA SALVAÇÃO DA FAMÍLIA

A oração é um dos instrumentos que Deus usa para realizar os seus propósitos. É ele 
quem nos desperta para oração. Quando sentirmos vontade orar, estejamos certos 
que Deus está nos movendo. Ao orar por sua família, considere os seguintes aspectos:

Seus familiares - Peça a Deus para:
- Atraí-los para Cristo;
- Abrir-lhes os olhos para o vazio da vida sem ele;
- Ajudá-los a perceber o significado e a importância da cruz de Cristo e do 
perdão de Deus;
- Abrir-lhes os corações para seu amor e sua verdade.

Você - Peça a Deus para:
- Ajudá-lo a viver uma vida cristã coerente e inspiradora;
- Dar-lhe sabedoria e unção para ser amoroso, honesto e fiel;
- Dar-lhe ousadia e coragem;
- Usá-lo para viver e falar o Evangelho: “Palavras não substituem ações”, “ações 
não substituem palavras”;
- Dar-lhe mais profundidade na Palavra, para que possa definir e defender a 
mensagem do Evangelho.

Você e seus familiares - Peça a Deus para:
- Orientar a frequência e as oportunidades de testemunho;
- Desenvolver profundidade e melhorar o relacionamento;
- Dar oportunidades de servir a eles com propósitos eternos.

Você, seus familiares e a igreja - Peça a Deus para:
- Que os cultos sejam de uma espiritualidade contagiante;
- Que outros cristãos inspiradores se aproximem dos seus familiares;
- Oportunidades de um toque transformador do Espírito em qualquer reunião 
que eles participarem: jantares, passeios, GCOIs, Escola Bíblica, aconselhamento, 
visitação ou culto público. 

Que o Eterno nos dê alegria de dizer: Eu e minha casa (inclusive tios, primos, 
avós, cunhados…) servimos ao Senhor. 

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

#OITAVAIGREJA

oitavaipbh oitavaigreja
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Toda história tem um ápice, um desfecho, 
uma apoteose. Porém, nos parece que na 
história da humanidade só temos revezes, 
retornos, quedas. Domínios de nações, 
guerras, rumores de guerras, assassinatos e 
o domínio de forças malignas no comando de 
homens bons. 

Ligar a TV e assistir a um jornal é um 
exercício de controle emocional. Difícil não 
se desesperar.  Parece que estamos diante 
de um filme de fim do mundo, daqueles 
Hollywoodianos que nos fazem perder o 
sono.

Deixe-me te dizer: Você está no filme! É 
personagem principal. Na narrativa da 
história do mundo você não é coadjuvante. 
Vai me dizer que nunca passou em sua 
breve vida por catástrofes? Violência, furto, 
crises, etc? Não disse? Você é parte do filme. 
O filme que vemos de dentro e participamos 
é filme da vida real. O sangue não é tinta e a 
dor não é encenada. É tudo real, e o roteiro 
da narrativa pode nos escapar das mãos.

A história da humanidade teve início, meio 
e terá fim! Ou melhor, recomeço! O roteiro 
continua nas mãos do Autor, e todo aquele 
que se aproxima do Autor do filme terá um 
belo e longo final feliz!

Nossa história teve um ponto crucial! A cruz, 
história humana, horizontal e terrena com a 
intervenção divina, vertical e celeste. Neste 
cruzar de histórias, no qual a história do 

homem se confunde com a história do filho 
de Deus, vemos a plenitude dos tempos 
não mais como um simples desenrolar do 
enredo, mas como um vértice que dá novo 
rumo ao filme de nossas vidas. Dali a diante 
a humanidade então tem fim ou recomeço, 
dor ou alegria, juízo ou redenção. Para 
os que estão em Cristo? Final feliz, trilha 
sonora divina e salvação!

Aos que assistem o filme da vida como 
coadjuvantes na história da salvação, tendo 
Jesus como protagonista, a expectativa do 
fim não é apenas o gozo de ver a história 
acabar. É esperança de um filme com 
novo roteiro, sem as cenas de guerra que 
dominavam anteriormente. Teremos agora 
nova trilha sonora, nova fotografia com 
os antigos heróis que venceram a batalha 
final.

Todos os que viveram neste enredo como 
seguidores do Autor serão recompensados 
com o ápice! O Retorno do Rei! O retorno 
de Jesus, a volta do Salvador. Este final já 
está escrito, certo e anunciado. Sabendo do 
fim, não podemos perder o desenrolar da 
história. Continuemos aguardando e sendo 
fiéis nos nossos papéis de discípulos, servos 
e heróis. Nosso Rei voltará!

“Aquele que dá testemunho destas coisas diz: 
Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, 
Senhor Jesus!” (Ap 22.20)

Pr. Bruno Barroso • Pastor Auxiliar 

VIVA  ESPERANDO A VOLTA DE CRISTO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Bruno Barroso
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 2.555
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Depois de ficar três dias e três noites na barriga 
do grande peixe, Jonas foi salvo, pela graça de 
Deus, e caminhou ruma a Nínive. Naquela cidade 
ele pregou sobre o Senhor. 

Desembaralhe as letras abaixo e descubra qual 
foi a atitude que os ninivitas tiveram que agradou 
a Deus.

Leia Jonas 2.10 - 3.1-40.

No próximo fim de semana, nos dias 26 e 27 de outubro, o Ministério de Família 
promove mais uma edição do Encontro de Casais com Cristo. Será a 31ª edição do ECC, 
louvado seja o Senhor!

Ore para que casamentos sejam fortalecidos e restaurados neste tempo!
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O que
aconteceu
com os
Ninivitas?

ORE PELO ECC!
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br 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.

DIA 26/10
Durante todo o dia, na Sede Campestre.

Participe ou envie um amigo/familiar.

RECEPÇÃO DE
NOVOS MEMBROS

Próximo domingo, dia 27/10,
nos cultos de 9h e 17h. 

Venha receber nossos irmãos!

Conheça o edital no site, 
faça sua obra de arte 
relacionada à igreja e 

entregue na secretaria!



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

Operação Caixa 
de Sapato 2019!

Início das vendas das caixas neste domingo, após 
os cultos de 9h, 11h, 17h e 19h30. Vendas durante 
a semana na secretaria e na AWISO. Valor: R$8,00.

Participe e abençoe crianças carentes no Natal!
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