
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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A “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fim de proclamar as virtudes 
daquele que os chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz.” (1 Pe 2.9-10)

“Não caiu a ficha” é uma expressão que 
muitos ainda usam para significar que alguém 
demorou a entender algo, ainda que a figura 
envolvida não esteja mais em nosso dia a dia, 
afinal de contas, quem ainda se lembra dos 
orelhões de ficha da Telemig?

Para Pedro, a ficha sobre os planos de Deus 
na formação de seu povo parece ter demorado 
um pouco para cair, pois mesmo já passados 
alguns anos, ele ainda precisou ter a atenção 
chamada por Paulo quanto à participação dos 
gentios na comunhão dos santos. Entretanto, 
quando ele parou para escrever sua primeira 
epístola, algo de mais profundo, guiado pelo 
Espírito Santo, saiu de sua alma.

Nesses dois versículos, Pedro chama a 
Igreja de (1) geração eleita, indicando que 
não é a etnia que define o Povo de Deus, mas 
a escolha soberana do Senhor; (2) sacerdócio 
real, pois esses escolhidos foram separados 
para conduzir pessoas, famílias, cidades 
e nações até a presença do Rei; (3) nação 

IGREJA  REFORMADA ,  SEMPRE SE REFORMANDO

IGREJA, O POVO
DE DEUS

“Ecclesia Reformata et Semper Reformanda est”. A frase em latim é atribuída ao teólogo 
reformado holandês Gilbertus Voet. Ela teria sido proferida durante o Sínodo de Dort. Abaixo 
declaro minha compreensão:
1 - A igreja não consegue mudar a si mesma. Quem muda e transforma a igreja é o Cabeça, 
nosso Senhor Jesus Cristo.
2 - A igreja reformada sempre se reformando não quer dizer que a cada geração a igreja adeque 
seu ensino ao sabor das ideologias políticas, sociais, sexuais, de gênero ou seja o que for.
3 - A igreja precisa de uma reforma constante em cada geração, isto é, retornar sempre às 
Sagradas Escrituras sob a orientação e iluminação do Espírito Santo. Ele é quem capacita a 
igreja para compreender as Escrituras e responder os desafios de cada geração, e está presente 
para transformar, orientar e fazer a igreja florescer e frutificar. 
4 - A igreja de Cristo precisa compreender que dentro da igreja institucionalizada, lobos 
devoradores surgem do meio do rebanho procurando desviar os fiéis das doutrinas da graça. 
É necessário que a igreja seja sempre restaurada ao primeiro amor, à fé em Cristo, à certeza de 
que a salvação é unicamente pela graça, por intermédio de Cristo Jesus e que todo crente deve 
viver para glória de Deus.
5 - A igreja pode viver uma firmeza doutrinária, mas com uma ortodoxia fria, sem fervor, sem 
paixão, sem amor a Cristo. É doutrina com um fim em si mesma. Ela precisa ser reformada.
6 - A igreja pode viver um frenesi de misticismos idólatras no qual a palavra e os sentimentos 
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humanos sobrepõem as evidentes verdades bíblicas. A igreja precisa ser reformada.
7 - A igreja pode viver em busca da prosperidade material e do dinheiro exclusivamente e não 
pregar mais o arrependimento, a fé, a Cruz, a ressurreição de Cristo, a santificação, o poder do 
Espírito Santo, o compromisso com missões, a doutrina sobre o inferno, a volta de Cristo, os novos 
céus e nova terra. A igreja precisa ser reformada.
8 - A igreja pode viver apenas voltada para o religiosismo e o legalismo, em que os frequentantes 
são apenas consumidores de cultos, produtos e programas religiosos sem piedade verdadeira e 
sem buscar a santificação. A igreja precisa ser reformada.
9 - A igreja pode viver apenas na força da carne, firmada em diplomas, cursos, doutorados, 
seminários, milhares de fiéis, orçamento grande, ampla estrutura administrativa, etc., sem aquela 
humildade e dependência da unção e capacitação do Espírito Santo. A igreja precisa ser reformada.
10 - A igreja pode mundanizar-se: Suas práticas conciliares, tomadas de decisões, a maneira como 
usa o dinheiro, a conduta dos crentes em seu dia a dia não diferem dos que não temem a Cristo. A 
igreja precisa ser reformada.

A igreja precisa ser reformada e restaurada no seu compromisso pessoal com o estudo da 
Palavra de Deus. Restaurar o amor e a comunhão tanto entre os de casa quanto no templo. A igreja 
precisa ser reformada em seu amor por missões, amor pelos que sofrem, amor pelos perdidos e 
enfatizar as grandes doutrinas da graça: Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus, Sola Gratia, Soli Deo 
Gloria, isto é, Só a Escritura, Só a Fé, Só Cristo, Só a Graça e Glória somente a Deus.

Nesta semana, no dia 31 de outubro, celebramos o aniversário da Reforma Protestante. 
Relembramos a data em que Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de 
Wittenberg. Ainda há muito o que crescer, sigamos reformados, sempre reformando.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

santa, pois a santidade não é opcional quando 
estamos falando da presença de Deus. 

E por que essas características de eleição, 
sacerdócio e santidade são tão importantes? 
A finalidade desse povo, segundo Pedro, 
nos ajuda a entender: É para proclamar as 
virtudes de Deus, que nos resgatou das trevas. 
Quando nos engajamos nessa preciosa tarefa 
da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
precisamos ter a consciência de que não é uma 
jornada para a qual nós nos voluntariamos. 
Fomos escolhidos, separados e convocados 
para a proclamação do nome de Jesus. Não 
são os padres, pastores ou religiosos de 
tempo integral que foram separados para 
o sacerdócio, mas todo o povo. A santidade 

não é uma característica apenas dos mais 
envolvidos, mas de todo o povo de Deus, pois 
a característica mais marcante do próprio Deus 
é sua santidade.

Ao vivermos nosso sacerdócio em santidade, 
proclamando as virtudes de Deus, veremos mais 
gente ainda a se render a Jesus Cristo, trilhando 
o mesmo caminho do chamado das trevas para 
a luz. Deus continua elegendo gentes de todo 
povo, tribo, língua e nação para fazer parte 
desse grande povo chamado pelo nome de 
Jesus Cristo. Viver esse chamado é, para nós, 
um enorme privilégio e responsabilidade. 

Pr. Luís Fernando Nacif Rocha
 • Pastor Auxiliar 



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Luís F. Nacif Rocha
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 2.556
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Ajude Abrão a encontrar o caminho correto para 
entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. 
Depois, some os números pelo caminho e descubra 
quanto pesava a sua sacola. 

Para conhecer esta história, leia Gênesis 14.18-20.
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Qual é o
caminho certo?

PRECISAMOS
DE VOLUNTÁRIOS
NOS MINISTÉRIOS 
INFANTIL E 
JUNIORES

CULTO DOS JUNIORES

DOAÇÃO PARA O NATAL
PROJETO CAIXA DE SAPATO!

Procure o Pastor Bruno ou a 
coordenação e faça parte de 
nosso Ministério com crianças 
na Oitava Igreja! Venha celebrar 
a infância conosco e ensinar 
sobre Jesus a todas as crianças!

Próximo domingo, dia 03/11, às 17h, no Salão 
Social. Com a participação do Pr. Jeremias.
Esperamos vocês!

Doe brinquedos e materiais escolares para o 
Ministério Infantil. Iremos montar as caixas de 
presentes para as crianças da região! Participe!
Entregue no subsolo.
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EVANGELISMO NO
DIA DE FINADOS
Dia 02/11, em vários pontos da cidade.
Saída da Oitava às 8h. Participe!

PARTICIPE DO 
CORAL BENDIZE
O grupo precisa de vozes
graves, masculinas e femininas. 
Deseja fazer parte?

Entre em contato com
Rosana Gonçalves: 99938-6079.

REUNIÕES DE
ORAÇÃO DO 

Segunda-feira, 28/10, às 19h30.
Sábado, 02/11, às 9h. Participe! 

Desperta
 Débora

M. INTEGRAÇÃO

READ



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!

Adquira suas caixas 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!

RETIRO JOVENS ADULTOS
INSCRIÇÕES ABERTAS!

15 A 17 DE
NOVEMBRO
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