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PALAVRA DO PASTOR  • 

A T É  Q U E

ELE VENHA
C O M O  D E V E M O S  E S P E R A R 

A  V O L T A  D E  C R I S T O ?

Descansemos na certeza de que os que dormem 
em Cristo estão com Cristo. Os nossos amados que 
morreram em Cristo, enquanto seus corpos, suas 

cinzas ou átomos de seus corpos estão em algum lugar deste 
mundo, suas almas gozam e se alegram na presença de 
Cristo. Ora, quem é de Cristo resolveu o seu único problema 
neste planeta: onde passarão a Eternidade. Se uma pessoa 
viver nesta terra 200 anos e não resolver sua situação com 
Cristo, perdeu 200 anos. Os nossos que partiram em Cristo 
estão bem, muito bem, eles estão com Cristo.

Tenhamos saudade dos que foram, sem ter desespero. 
Quando uma pessoa que amamos parte para estar com 
Cristo, é certo que ela nos deixou. Sentimos a perda, a falta, 
a separação, a ausência, o luto, a dor. Não importa o modo 
ou a idade que partiu para a Eternidade, sofremos, mas não 
desesperamos! Encerrou o projeto de vida daquela pessoa 
entre nós, temporariamente, está encerrado. Mas… haverá 
a ressurreição dos mortos no dia de Cristo!

Reafirmemos a certeza da primeira ressurreição. Na 
volta de Cristo haverá a primeira ressurreição. Os mortos 
em Cristo ressuscitarão primeiro. Os nossos que partiram 
para Cristo serão ressuscitados em corpos gloriosos e 
nós, os que estivermos vivos na volta de Cristo, seremos 
transformados para o encontro com o Senhor nos ares. 
Reencontro da Família de Deus. Juízo final. Condenação dos 
que não são de Cristo. Mas todos os de Cristo, ressuscitados 
e transformados, gente com corpo glorioso, viverão nos 
novos céus e na nova terra. E o Reino do Senhor será para 
sempre, sempre e sempre. Promessas do Eterno.

Consolemos e encorajemos uns aos outros com esta 
esperança. Fortaleçamos a nós mesmos com esta viva e 
bendita esperança. Consolemos os enlutados. Confortemos 
os que sofrem. Recordemos sempre que, nesta vida e neste 
corpo, nossa passagem é por breve tempo no planeta como 
agora existe. Choremos com os que sofrem. Estejamos 
próximos de algum modo e encontremos maneira de 
encorajar uns aos outros a seguir alegres no Senhor.

Vivamos uma vida de santidade e piedade. Na certeza 
que aguardamos o retorno de Cristo, devemos buscar 
uma vida de pureza, piedade e integridade, uma vida de 
santificação, que honre o nome de Cristo e seja um bom 
testemunho tanto para os de dentro quanto para os de fora.

Cresçamos na Graça. Isto é, dia a dia tornemo-nos mais 
semelhantes a Cristo. Firmemos em sua Palavra e em 
suas santas promessas. Procuremos realizar sua vontade. 
Não nos deixemos seduzir por falsos ensinos e engano 
de falsos mestres. Vivamos com sobriedade: Equilíbrio 
entre conhecimento e poder do Espírito Santo. A vida 
cristã saudável envolve crescer na graça nas quatro áreas 
da vida constantemente: Física, social, mental e espiritual. 
Nascemos na fé pela graça, vivemos na graça, crescemos 
na graça, servimos na graça e, quando tudo terminar, a ele 
a glória para sempre. Amém.

Levantemos os olhos para realizar a grande colheita 
antes do fim. Há milhões sem Cristo esperando que um 
de nós, ou que nós – a Igreja de Cristo – chegue junto e 
testemunhe a mensagem da Cruz e pregue a Palavra da vida 
Eterna em Cristo Jesus. Levantemos os olhos e apressemos 
a vinda do Senhor. Podemos apressar a vinda de Cristo pelo 
menos de três maneiras:

1) Orando: “Venha o teu Reino”; “Maranata, ora vem 
Senhor Jesus”!

2) Missionando, isto é, evangelizando o mundo a partir 
de nossa cidade: Parceiros na evangelização do mundo.

3) Servindo ao Senhor numa igreja local e cooperando 
para edificação uns dos outros, vivendo juntos em fé, 
esperança e amor, sabendo que no Senhor o nosso 
trabalho não é vão!

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular
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G C R I E

No feriado de 7 de setembro, na Oitava, quase 60 pessoas 
participaram do curso O Poder da Ação, ministrado pela 
Master Coach Nadger Gosling. Promovido pelo GCRIE, 
o evento foi aberto com um coffee break, seguido da 
palestra e de dinâmicas que permitiram aos participantes 
se conhecerem e ampliarem seu network. Conforme a 
organização, “foi uma palestra bastante produtiva, com 
lotação máxima, a qual suscitou nas pessoas reflexões 
profundas e, ao mesmo tempo, insights práticos para 
mudanças comportamentais no dia a dia pessoal e 
profissional”.

P A L E S T R A  F O R T A L E C I M E N T O
D A  F A M Í L I A

Maturidade e casamento. Esse foi o tema da Palestra da 
Família realizada no dia 23 de setembro. Os responsáveis 
pela ministração foram o Pr. Roberto Santos e sua 
esposa, Shirley. “Casamentos bem-sucedidos requerem 
dois indivíduos emocionalmente maduros. Apenas uma 
pessoa madura tem a sensibilidade para reconhecer as 
necessidades do outro”, observou o Pastor. Deseja investir 
na sua família e no seu relacionamento conjugal? Fique 
atento às programações do Ministério de Família da Oitava 
e participe!
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ACONTECEU NA OITAVA  •

O I T A V A  N A  R O Ç A

Realizado no dia 31/08, o Oitava na Roça reuniu 700 
pessoas, de acordo com a organização. “Foi uma celebração 
de toda a igreja, que abraçou o Projeto Bolívia. Uma 
noite em que muitos trabalharam e todos se divertiram”, 
relatou o Pr. Eduardo Borges, um dos organizadores. Toda 
a verba arrecadada no evento será revertida para o envio 
de 30 vocacionados da Oitava à Bolívia, em janeiro. Os 
missionários passarão 17 dias no país sul-americano.

H I G

Na reunião do HIG (Homens que Influenciam Gerações), 
realizada na madrugada do dia 14/09, o testemunho de um 
irmão - curado de uma grave doença, graças à intervenção 
do Senhor Jesus - emocionou os presentes. Houve também 
uma edificante ministração, cujo tema foi a proteção de 
Deus sobre seus filhos. Homem, se ainda não conhece o 
HIG, não fique de fora! As reuniões ocorrem sempre aos 
sábados, quinzenalmente, das 5h às 7h, aqui na Oitava.
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As atribuições do professor 
consistem em diagnosticar, planejar 
para pequeno, médio e longo 
prazo, efetivar o plano, avaliar se o 
diagnóstico inicial sofreu alteração 
ou não, registrar o resultado, 
entender qual foi o percurso que 
seu aluno passou de forma pessoal 
e replanejar, realimentando o ciclo. 
Ele se dedica constantemente a 
buscar conhecimento, a ter olhar 
cuidadoso, sensível e atento para 
conseguir que as estruturas cerebrais 
dos alunos sejam enriquecidas e 
expandidas. Articula com zelo o 
tempo, espaço e conteúdo a fim de 
que o aluno aprenda mais e melhor.

O papel do professor é fundamental, 
pois suas ações repercutem na 
sociedade, ele é um agente ativo na 
formação da pessoa e sua cultura. É ele 
quem facilita o acesso a informações 
e ao conhecimento acumulado pela 
sociedade, conduzindo, avaliando e 
replanejando experiências, eventos 
e projetos para que a construção da 
aprendizagem seja completa.

Engana-se quem pensa que o papel 
do professor é apenas ensinar um 
conteúdo científico, ele também é 
responsável por ensinar e estimular 
ações na formação do ser e seus valores. 
Estamos em desenvolvimento integral.

As primeiras lições – Deus, ao criar 
o mundo, utilizou-se de organização 
e estrutura quando deu alguns 
comandos a Adão e Eva de como 
viver naquele jardim, delegando 
a ele a tarefa de nomear o que 
ali continha. Quando Caim e Abel 
nasceram, receberam de seus pais 
instruções dadas a eles nos primeiros 
dias da criação, após a queda e as 
que eles mesmos construíram ao 
observarem e explorarem o mundo. 
Podemos perceber que a docência 
está intimamente ligada ao que já 
foi vivido, ao que se vive e ao que se 
pretende viver.

É na fase dos zero aos seis anos, 
chamada de primeira infância, que 
as crianças percebem o mundo 
e despertam uma curiosidade 
nata e investigativa, sempre 
questionando e querendo saber 
o porquê das coisas. Com isso, 

a criança constrói sua identidade 
baseada na exploração do meio em 
que vive, com os conhecimentos a ela 
oferecidos e valores a ela ensinados.

O professor é uma figura 
fundamental na vida das crianças, 
pois constrói alguns pilares no 
desenvolvimento, ajuda a adquirir 
novos conhecimentos todos os dias e 
a desenvolver interações, impactando 
no modo de seu aluno perceber o 
mundo de acordo com os aspectos 
que ele julga pertinentes.

Olhar atento – A figura do professor 
como o dono do conhecimento, 
inquestionável, cuja indumentária 
era impecável, gerando olhar de 
admiração e respeito ao passar com 
os livros em uma das mãos e em 
outra a palmatória, retrata tempos 
passados. O fazer docente também 
se modificou, é comum que os planos 
curriculares das escolas da primeira 
infância sejam estruturados com 
a criança como o centro de todos 
os processos. Nesta perspectiva, o 
currículo de cada escola é construído 
a partir da fase do desenvolvimento 
biológico que o aluno se encontra, 
articulada com seus interesses. Temos 
então dois tipos de professores:

1- Aquele que dá liberdade para o 
aluno escolher como e o que aprender. 
Esse professor ensina a criança em 
construção de identidade que é 
ela quem escolhe seu processo de 

formação, ela vê o mundo e determina 
o que quer ou não aprender dele, 
repercutindo na futura sociedade, na 
qual, provavelmente, serão adultos 
convictos de que o relativismo é algo 
natural, pois todos devem tomar suas 
decisões de acordo com o que lhe 
convém e como somos diferentes 
temos verdades diferentes.

2- Aquele que irá cumprir a 
organização e estrutura criada para 
ensinar o conhecimento formal, 
observando que existem métodos 
e temas que podem contribuir 
de forma mais ou menos eficaz 
na aprendizagem de seus alunos. 
Este professor informa que existe 
uma organização e estrutura a ser 
cumprida e diferentes maneiras de 
ensinar, sendo respeitoso e eficaz, 
e está atento à especificidade da 
necessidade de cada aluno.

O professor, como ser político, 
conhecedor dos métodos e didáticas 
de aprendizagem, atua de forma a 
validar ou se opor aos ensinamentos 
de Cristo.

O professor cristão precisa cuidar 
para não adotar um caminho de 
ensino que ofusque a figura do Mestre 
dos Mestres: o Senhor Jesus.

Aos pais cristãos cabe atenção para 
o tipo de professor que está ensinando 
seus filhos (desde a primeira infância).

Feliz Dia do Professor!

Juanice de Oliveira Vasconcelos • 
Coordenadora Pedagógica

Integrante do Ministério de Jovens 
Adultos

 •  SAIBA MAIS

professor?
Quem é o
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A vinda do Senhor Jesus Cristo foi, sem dúvida, o 
evento mais importante que já aconteceu nesta terra. 
O segundo ainda está para acontecer: a sua volta. 
O Senhor Jesus voltará de forma tão clara, nítida e 
repentina que todas as pessoas da terra o verão e se 
lamentarão diante de sua gloriosa manifestação. Ele 
poderá voltar a qualquer momento. Não há nenhum 
outro evento pendente que o impeça de voltar. Tudo já 
está pronto! Ele pode voltar ainda hoje, antes mesmo 
de você terminar de ler esta mensagem.

Não espere algo fenomenal acontecer para começar 
a esperar a volta do Senhor Jesus. Ele disse que a sua 
vinda se daria como nos dias de Noé; comiam, bebiam, 
casavam-se e davam-se em casamento... (Mt 24.38). Note 
que ele disse que virá em dias comuns, em que todos 
estarão levando suas vidas normalmente. Não espere 
acontecer um terremoto ou um fenômeno assustador na 
terra para o Senhor voltar. Ele voltará quando ninguém 
estiver esperando, quando todos estiverem cuidando 
das coisas normais e corriqueiras da vida.

O próprio Senhor Jesus disse que temos que estar 
preparados o tempo todo: “Vigiai, pois, porque não sabeis 
a que hora há de vir o vosso Senhor” (Mt 24.42). O papel 
da Igreja de Cristo é glorificá-lo e proclamar a sua glória 
enquanto o espera. Os habitantes da terra se lamentarão 
no grande Dia da volta do Senhor Jesus, mas a sua Igreja 
se alegrará, pois sabe que será o grande Dia da vitória, o 
dia em que ele prometeu voltar para julgar toda a terra.  

A Igreja do Senhor deve viver em constante vigilância e 
oração. Estas são as recomendações do Senhor da Igreja. 
Vigilância significa diligência, estar atento o tempo todo, 
esperar pacientemente. Não desanime de caminhar a 
jornada da fé, pois a recompensa é certa sobre aqueles 
que o aguardam.

O próprio Senhor Jesus comparou o dia de sua volta 
como um ladrão que entra numa casa quando ninguém 
espera. Na verdade, ninguém imagina a possibilidade de 

ser alvo de um ladrão, do contrário, chamaríamos a polícia 
antecipadamente ou reforçaríamos a segurança de nossa 
casa. Temos que estar prontos o tempo todo, pois não 
sabemos se será hoje, amanhã ou daqui a cem anos... 
Tudo o que sabemos é que ele cumprirá sua promessa. 
Ele virá!

Enquanto estivermos nesta terra, vivamos o Evangelho com 
fervor e temor, leiamos a Bíblia e oremos incansavelmente. 

Enquanto caminhamos neste mundo, obedeçamos a 
Palavra de Deus, santifiquemos nossas vidas como 
tributo ao Senhor e preguemos o Evangelho a todas as 
pessoas que estiverem ao nosso redor, alertando-as do 
grande Dia da volta do Senhor Jesus. Ele veio a primeira 
vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo, mas virá na segunda vez como o Supremo Juiz 
para julgar toda a terra. 

Faça da oração e da vigilância um estilo de vida enquanto 
caminha nesta terra. Alimente sua alma da Palavra de 
Deus para manter-se fervoroso e cumpra sua missão 
como um agente no reino de Deus aqui. Você sabe que 
o grande Rei voltará, mas pode ser que muitas pessoas 
que convivem com você ainda não o conheçam e nem 
o aguardam. Espere pelo Rei, viva o Reino enquanto 
caminha, proclame a glória do seu Rei e a sua salvação. 
Jesus é o nosso glorioso Rei! Ele voltará com todo o 
esplendor de sua glória e de seu poder. 

Todo olho o verá! Ele trará salvação para os seus servos e 
juízo para os incrédulos.

Aleluia! Maranata! Vem Senhor Jesus!

Pr. Eloizio Coelho · Pastor Auxiliar

MENSAGEM DE CAPA •

VIGIAI E ORAI, PORQUE NÃO SABEIS A QUE HORAS VIRÁ O VOSSO SENHOR
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•  DICAS

Você é cheio de vícios de linguagem? Usa sempre o mesmo 
tom de voz? No momento de apresentar um projeto, 
trabalho ou qualquer outra atividade que envolva falar em 
público, você trava? Para te ajudar a ter uma comunicação 
mais assertiva, separamos 5 dicas. 

Tenho certeza que sua comunicação vai mudar!

1- Organize suas ideias antes de falar: Primeiro, sempre 
pense nas ideias do que quer transmitir e não nas 
palavras, pois se você esquecer uma frase ou uma palavra, 
poderá se perder em sua apresentação. Se puder, faça 
um roteiro dos principais pontos que serão abordados. 
 
2- Cuidado com o tom da voz: Você pode dizer a mesma 
coisa, mas ser interpretado de forma diferente. Por quê? 
Pois bem, existem quatro modulações vocais. A voz que 

quer convencer é a modulação de ouro, a voz professoral é a 
modulação de prata, a voz dramática é a voz de bronze e, por 
fim, a voz de veludo expressa humildade. E como eu sei qual 
voz utilizo? Uma dica é gravar uma apresentação/reunião e 
verificar como é sua postura e seu tom de voz durante esse 
momento de pressão, ou ouvir seus áudios no WhatsApp. 

3- O corpo fala: Em momentos de tensão, tendemos a 
transmitir nosso nervosismo para mãos, pernas e até algum
objeto que se encontra perto de nós. Por isso, fique ligado na 
próxima dica, pois ela ajudará você a trabalhar sua postura e 
a controlar o nervosismo na hora de falar em público.

4- Respiração: A respiração incorreta pode fazer com 
que o orador não consiga pronunciar as palavras e 
ideias com clareza. Quando você respira devagar e 
profundamente, melhora o fluxo de oxigênio para o corpo. 
Com isso, você conseguirá pensar de forma organizada. 

5- Cuidado com o orador imaginário: Existem o Orador 
Real e o Orador Imaginário. O primeiro é quem somos de 
verdade como oradores; o segundo é quem gostaríamos 
de ser. No entanto, precisamos entender que cada pessoa 
possui um estilo próprio de discursar. Não tente ser alguém 
que você não é. Utilize as técnicas, admire outros oradores, 
mas seja você! 
                               
              Raquel Siqueira - Jornalista - Membro da Oitava Igreja

LIVE DE ORAÇÃO 
Toda quinta-feira, às 16h30, os Pastores Eloízio 
Coelho e Israel Abreu apresentam a Live de 
Oração! Transmitido ao vivo, o programa pode 
ser acompanhado por meio do canal no YouTube 
(OitavaTV) e da página no Facebook (oitavaipbh). 
Pessoas de várias partes do Brasil e até de outros 
países participam em tempo real, comentando e 
enviando seus pedidos de oração.

No ar há pouco mais de seis meses, a live tem 
abençoado vidas não só com as orações dos nossos 
pastores, mas também por meio das palavras que eles 
ministram semanalmente. Já houve, inclusive, relatos 
e testemunhos de curas. Ainda não assistiu à Live 
de Oração? Participe conosco na tarde da próxima 
quinta-feira, envie seu pedido de oração e, se possível, 
compartilhe em suas redes sociais!

Saúde mental
Pare por um instante e pense sobre sua saúde mental 

e emocional… … … Pensou? Talvez, por conta de suas 
inúmeras preocupações, você não tenha conseguido 
parar para fazer essa breve reflexão. É compreensível, 
uma vez que uma série de fatores, incluindo os 
avanços tecnológicos, têm nos condicionado a um 
comportamento imediatista. Praticamente tudo 
segue num ritmo bastante acelerado. A informação 
chega muito rapidamente e em alta escala, por meio 
de várias mídias (on e offline).

Essa correria, por vezes, gera pressão e acarreta 
estresse. Os tratamentos terapêuticos, inclusive à 
base de remédios, nunca foram tão comuns. E, neste 
cenário, nos deparamos com crentes e não crentes 
sofrendo de diferentes distúrbios, como depressão 
e ansiedade. Independentemente de ser essa a sua 
realidade, a dica é: não negligencie sua saúde mental 
e emocional. Tão importante quanto se exercitar e 
cuidar do corpo, é preservar a mente e saber escolher 
os pensamentos mais adequados. Até porque a 
cabeça e o restante do corpo estão “grudados”, 
inevitavelmente.

Comece, assim que possível, a olhar para dentro de si. 
Quais têm sido suas reações diante das adversidades, 
conflitos e contrariedades comuns à vida de todo ser 
humano? Você pensa demasiadamente no passado
e/ou no futuro, esquecendo-se de viver no presente? As 
circunstâncias negativas e os ‘nãos’ têm sempre muito 
mais peso que as coisas boas? O simples fato de parar 
por um breve instante e fazer tais questionamentos a 
si mesmo já ajuda muito! Portanto, não se deixe levar 
pela correria. Pense e cuide-se!

dicas essenciais 
para quem quer 
desenvolver uma 
boa oratória.5 
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HOMENS E MULHERES • 

Logo no início de seu livro, Tim Kimmel define a família como 
“igreja doméstica” e define a igreja como “uma reunião de 
igrejas domésticas.”  Ele continua dizendo, “igrejas fortes 
não fazem famílias fortes. Famílias fortes fazem igrejas 
fortes.” (Connecting Church and Home).

A família e a Igreja podem ser usadas por Deus para 
comunicar as respostas que a nossa geração busca. É 
por isso que cremos no que a Palavra nos diz: “Instrua a 
criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo 
com o passar dos anos não se desviará deles” (Pv 22.6); “Não 
os esconderemos dos nossos filhos; contaremos à próxima 
geração os louváveis feitos do Senhor, o Seu poder e as 
maravilhas que fez” (Sl 78.4).

Quando olho para a Oitava, percebo que a força, 
a vitalidade, a seriedade e comprometimento 
manifestos ao longo desses 50 anos são resultados do 
investimento que vem sendo feito junto às famílias. 
É incontável o número de famílias que deixaram, que 
se comprometeram e se envolveram nos ministérios, 
internos e externos, e cujos filhos, muitos deles já 
casados e com suas próprias famílias, atuam em áreas 
estratégicas da igreja. Nossa igreja tem sido moldada por 
pais comprometidos que, intencional e apaixonadamente, 
passaram a tocha da fé para os seus filhos, treinaram-
os nos caminhos do Senhor, oraram fielmente por eles,  
confiando em Deus para converter os seus corações. 

A Oitava entende que, por mais que invista na edificação e 
fortalecimento dos membros, sem a participação dos pais 
no pastoreio de suas “igrejas domésticas”,  o resultado será 
pífio. Nossa oração é que, por meio destas famílias, a igreja 
se fortaleça mais e mais e que, por intermédio dela, “o mundo 
possa ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai” (Mt 5.16). 
 
Investir na família é uma ação que redundará em rendimento 
espiritual exponencial simplesmente por causa do impacto 
sem precedentes que um pai tem sobre seu próprio filho e 
a geração vindoura.

Enquanto pensamos na melhor maneira de investir em você, 
estamos esperançosos pelos recursos que hoje podemos 
oferecer para equipá-lo, para que continue edificando a sua 
“igreja doméstica". Eis o arsenal que oferecemos para que 
a sua família cresça:

Conferência da Família. Entre os dias 18 e 20 de 
outubro será realizada a Conferência da Família. Você 
terá o privilégio de ouvir nove pregadores diferentes e 
participar de dois seminários com temas relacionados 
ao fortalecimento de sua família. Você precisa se 
inscrever no site: www.oitavaigreja.org.br.

Curso Casados para sempre. Este é um dos principais 
e mais tradicional curso disponível entre as várias 
ferramentas oferecidas na Oitava. Os princípios 
bíblicos compartilhados no curso ensinam aos casais 
como andar na plenitude do relacionamento de uma 
só carne, capacitando-os a formarem lares cristãos que 

sejam luz, ministrando salvação, cura e libertação em 
nome do Senhor Jesus. 

Curso Aliança. Proporciona aos casais ensino bíblico 
e oportunidade de ministração com a finalidade 
de conhecerem o plano essencial de Deus para o 
relacionamento conjugal. 

Curso Finanças Crown. Um guia bíblico que aborda 
temas como ganhar, gastar, economizar, investir, 
contribuir e livrar-se das dívidas. Neste curso os 
participantes aprenderão o que a Bíblia diz sobre o uso 
do dinheiro.

Curso Como criar seus filhos. Este curso é um guia 
essencial para pais e responsáveis que desbravam a 
aventura da formação da criança dos quatro aos 11 
anos de idade. 

Curso Alcançando o coração do seu adolescente. 
Este curso vai ajudar os pais a alcançarem os corações 
de seus filhos adolescentes. Os objetivos são: ajudar 
os pais a olharem com otimismo e alegria para os 
anos da adolescência, além de conduzir os pais na 
restauração dos relacionamentos debilitados com o 
filho adolescente. 

Curso Preparação para chegada do bebê. O curso  tem 
por objetivo preparar a mente dos pais para a incrível 
tarefa de criar uma criança, auxiliá-los na busca pelo 
crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Os 
participantes podem ser casais ou individuais.

Curso A transição do infante. O curso tem como 
objetivo equipar os pais  com ferramentas úteis e  práticas 
e ainda proporcionar-lhes confiança e habilidade para 
criar seus filhos durante a primeira infância. 

Curso Como preparar a pureza dos seus filhos. Em 
tempos de grandes desafios e influências tão perniciosas 
na área da sexualidade, a Palavra de Deus continua 
sendo nossa regra de fé e prática. 

Três classes para casais. Na Escola Bíblica de 
Treinamento, os casais são ministrados a serem 
melhores cidadãos. 
 
Cultos e palestras para casais. Bimestralmente os 
casais são desafiados sobre vários temas relacionados 
à vida familiar.

Oferecemos ainda: Encontro de Casados com Cristo, 
aconselhamento para casais, congressos, grupo de 
crescimento para casais e muito mais. 

Você realmente está interessado no fortalecimento de sua 
família? Você anseia por uma igreja forte? Minha oração 
é para que você tire o máximo de proveito dos recursos 
disponibilizados às famílias. 

Pr. Roberto Santos · Pastor Auxiliar

FORTALECENDO A FAMÍLIA PARA 
FORTALECER A IGREJA
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Com o tema “O Evangelho transforma a cultura”, mais uma edição do Congresso de 
Pastores e Líderes foi realizada na Oitava Igreja entre os dias 16 e 19 de setembro.

"A LIDERANÇA DETERMINA O 
RITMO DA IGREJA" - CPL 2019

Tempo de oração, intercessão, adoração e, sobretudo, 
de imersão no que a Palavra de Deus diz sobre a cultura, 
a igreja, o crente e o Evangelho. O CPL 2019 proporcionou 
aprendizado, respondendo perguntas importantes, como 
exemplos de transformação na cultura da igreja e da 
cidade por meio do Evangelho. Mas os preletores também 
provocaram questionamentos para os pastores e líderes 
que vieram à Oitava Igreja entre os dia 16 e 19 de setembro: 
a igreja tem ido para fora do aprisco? Tem se comunicado 
com o perdido? Tem produzido cultura que influencia o 
mundo? A igreja está atenta ao que acontece ao seu redor?

“O Evangelho transforma a cultura” foi o tema do 
evento e a maior afirmação de cada um dos preletores: 
Pr. Jeremias Pereira, Pr. Hernandes Dias Lopes, Pr. Luciano 
Subirá, Pr. Neil Barreto, Marcos Almeida, Miss. Andréa 
Vargas e Dr. Ismael Sobrinho, nos quatro dias de palestras. 
Eles ressaltaram que a transformação da cultura deve 
ocorrer por meio do homem que nasceu de novo, foi 
transformado pelo Evangelho, e que hoje pode impactar 
sua igreja, seu bairro, sua cidade e o mundo.

Também foi falado a respeito da responsabilidade da 
igreja de cuidar de sua cidade, de se importar com o que 
acontece ao seu redor e ser bênção na vida dos moradores 
de sua localidade. Além disso, o CPL abordou a questão 
da importância de os pastores, líderes e todos os cristãos 
estarem atentos ao que acontece no mundo, às notícias, aos 
fatos e à cultura, tomando conhecimento do que está sendo 
dito e decidido por líderes mundiais, quais os movimentos 

estão em alta, quais grupos estão debatendo ideias, o que 
as tribos têm comunicado ao mundo e feito na cultura. 

Em sua primeira palavra, o Pastor Jeremias Pereira 
destacou que o líder precisa estar ainda mais atento a 
isso, disposto, com fé e pronto para ações práticas para 
direcionar a sua igreja, pois ele é quem dita o ritmo da 
congregação. Por isso, ele convocou os líderes e pastores 
para um tempo de ânimo e coragem para a transformação 
da cultura por meio do Evangelho. 

No CPL ficou claro que a igreja pode e deve usar a 
cultura para comunicar a graça, os atributos de Deus e a 
Salvação em Cristo Jesus. No primeiro andar do prédio da 
Oitava foi instalado um quadro para que os participantes 
escrevessem algumas ideias, fomentando assuntos para 
aplicação em suas igrejas. Como uma representação 
da cultura, o Pastor Bruno Barroso pintou um quadro 
durante um dos cultos, representando a salvação de 
Pedro. Além dos momentos de louvor com músicas e com 
os missionários representantes de várias partes do país e 
até mesmo do mundo. 

Um tempo desafiador, de ideias e de ânimo para os 
participantes de mais uma edição do evento que é realizado 
pela Oitava Igreja e pelo Pr. Jeremias há mais de 20 anos, 
sempre com o intuito de encorajar, abençoar vidas, cuidar, 
servir e preparar bons líderes para a igreja brasileira. Em 
2020 um novo tema está sendo preparado para impactar 
a vida de líderes e congregações. As inscrições serão 
disponibilizadas em breve. Acompanhe e participe!
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MATÉRIA DO MÊS  • 

SERVIÇOS NO CPL
Bazar, sebo, salão de beleza, espaço relax, atendimentos 

médicos… Além das palavras abençoadoras, o CPL ofereceu 
aos participantes alguns serviços especiais. Quem participou 
do evento pôde acompanhar sua pressão arterial, verificar 
a glicose, consultar com cardiologista e realizar exame do 
coração, consultar com ginecologista, fono, nutricionista, 
otorrino e psicólogo. 

Para os leitores de plantão, no estacionamento da igreja, 
durante todo o congresso, funcionou um sebo com livros 
da biblioteca do Pastor Jeremias, com centenas de títulos, 
a preços muito acessíveis. Sem falar na Livraria, que estava 
recheada de bons exemplares e com inúmeras promoções. 

Para cuidar também da autoestima dos pastores, líderes 
e demais congressistas, o Ministério de Mulheres ofereceu 
um Salão de Beleza com serviços de corte masculino e 
feminino, escova, barba e sobrancelha. Também teve curso 
de automaquiagem e um espaço relaxante de massagem.

Todos os serviços foram oferecidos em parceria com 
empresas e irmãos generosos que doaram seu tempo e 
talento para abençoar a vida dos participantes com cuidado 
e carinho. Tudo foi feito para tornar o tempo de CPL, além de 
uma semana de aprendizado, um momento de investimento 
pessoal e cuidado com pastores e líderes de todas as partes 
do país.

NÚMEROS DO CPL 2019:
12 PALESTRAS  •  7 PRELETORES  •  11 OFICINAS
460 INSCRITOS  •  119 CIDADES REPRESENTADAS

O CPL EM FRASES:
“Coloque os óculos da fé e veja seus problemas como 
grandes oportunidades.” - Pr. Jeremias Pereira

“O artista é um tradutor das grandezas de Deus.” - Marcos 
Almeida

“A liderança determina o ritmo da igreja.” - Pr. Jeremias 
Pereira

“A liderança evangélica brasileira está morrendo de cansaço 
porque está tentando extrair Fruto do Espírito de quem não 
nasceu de novo.” - Pr. Neil Barreto

“A qualquer sinal de problema familiar, pare tudo para cuidar 
da sua família, porque ela é seu primeiro ministério, a coisa 
mais importante depois de Deus.” - Pr. Luciano Subirá

“Que Deus nos faça líderes que amam e dialogam com a 
cidade; igrejas que oram e cuidam dela; e que desenvolvem 
uma vida familiar com os valores do Evangelho.” - Pr. 
Jeremias Pereira

“Quanto mais bíblico for o paciente, mais ele tem saúde 
mental, tolerância e sabedoria para lidar com as dores.” - 
Dr. Ismael Sobrinho

“Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, 
mas com a sua Palavra. A autoridade do pregador não está 
no seu título, mas na palavra que ele divulga, a Palavra de 
Deus.” - Pr. Hernandes Dias Lopes

“Os desafios dessa geração são complexos, mas eles não 
são maiores que o poder do Sangue do Cordeiro.” - Miss. 
Andréa Vargas
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Quarta-feira, normalmente, é o dia 
em que o cansaço gerado por conta 
dos afazeres passa a ser sentido de 
maneira intensa, e o anseio pelo 
final de semana começa a despertar. 
Uma turma, porém, deseja a chegada 
da quarta como se ela fosse a mais 
aguardada das sextas-feiras: são os 
frequentadores do GAP - Grupo de 
Apoio a Familiares e Dependentes 
Químicos, realizado semanalmente 
na Oitava Igreja, em parceria com 
a AWISO (Associação Beneficente 
Wilson de Souza). 

Atualmente, uma equipe formada 
por três psicólogos - Ruth Dantas, 
Eliana Ribeiro e Sérgio Carneiro - 
ouve, aconselha e propõe atividades 
pedagógicas a homens e mulheres 
de variadas idades, a fim de ajudar-
lhes a lidar com a dependência 
química ou com algum membro da 
família que esteja nesta situação. 
Coordenadora do grupo, Ruth 
explica que o projeto visa ajudar 
especialmente os familiares de 
dependentes, “de forma a beneficiar 
a reconstrução de laços familiares 
fragilizados ou extintos”.

É um trabalho, segundo ela, que 
favorece não somente o seio familiar, 
mas toda a comunidade, uma vez 
que, modificando atitudes pessoais, 
se modifica todo o contexto ao redor. 
“O grupo teve início há 14 anos, sob 
a coordenação da assistente social 
Anamélia [Silva de Avelar], a partir de 
uma inquietação em relação a alguns 
jovens que se tornaram moradores de 
rua em função da dependência química, 
como também de pessoas conhecidas 
que se envolveram com drogas. 
Com isso, formou-se uma equipe 
de facilitadores, cujo objetivo seria 
ajudar os familiares e dependentes no 
enfrentamento da compulsão”, conta.

Em uma das salas do terceiro andar 
da Oitava, cadeiras em círculo e uma 
mesinha ao centro. Biscoitos, bolo e 
suco à espera dos participantes, que, 
a partir das 19h, começam a chegar. 
Todos se acomodam, e um dos 
psicólogos pergunta: "Como está sendo 
a semana de vocês?". Entre um relato 
e outro, confissões, questionamentos, 
desabafos, conselhos, sorrisos e, vez 
por outra, lágrimas. Tudo isso sob os 
olhares atentos e as ponderações dos 
três profissionais.

Problemas e desafios gigantescos, 
que inicialmente pareciam muralhas 

intransponíveis, vão se tornando 
fardos um pouco mais leves a partir 
do compartilhamento das aflições e 
dos olhares ternos e afetuosos. Essa 
dinâmica foi fundamental para que 
um homem, prestes a completar 50 
anos de idade, não desistisse de viver. 
Robson da Silva, hoje com 52 anos, 
relembra: “Cheguei ao GAP por meio 
da minha mãe. Eu me encontrava 
totalmente desesperado, desiludido, 
deprimido, disposto a acabar com a 
minha própria vida”.

Robson chegava a beber dois litros de 
álcool por dia. A partir dos encontros, 
porém, ele percebeu que havia 
esperança para si. “Por meio das palavras 
dos psicólogos e da troca de experiências 
com as outras pessoas, enxerguei que 
havia saída. Vi que aquelas pessoas se 
preocupavam comigo e, até então, eu 
achava que ninguém se importava”, 
relata. Sua mãe também recebeu todo o 
apoio necessário.

“Me indicaram uma casa de 
recuperação, onde fiquei em 
tratamento durante seis meses. 
Neste lugar, tive um encontro com 
Deus e minha vida foi completamente 
transformada. Me tornei monitor, 
estudei gastronomia e, na sequência, 
fiz um curso de panificação, passando 
a ser também instrutor. Já são três 
anos aqui, atuando como voluntário. 
E tudo começou na Oitava Igreja, 
no GAP”, conta, com orgulho, o 
agradecido Robson.

Deseja conhecer o GAP? Está 
precisando de ajuda ou sabe 
de alguém que luta (direta 
ou indiretamente) contra a 
dependência química? Não hesite. 
Faça uma visita! Quarta-feira, 
às 19h, aqui na Oitava. Lembre-
se de orar para que o Senhor 
Jesus continue abençoando esta 
iniciativa e para que mais vidas 
sejam transformadas.
Entre em contato com a AWISO e 
participe: 3426-3562.

PODEMOS
TE AJUDAR?

•  CIDADANIA EM AÇÃO

“POR MEIO DAS 
PALAVRAS DOS 
PSICÓLOGOS E 
DA TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS 
COM AS OUTRAS 
PESSOAS, 
ENXERGUEI QUE 
HAVIA SAÍDA.”
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MISSÕES EM FOCO •

INDÍGENAS
U M  D O S  1 0
P OVO S  M E N O S
A L C A N Ç A D O S
P E L O
EVA N G E L H O 

Fonte: Portas Abertas

O Brasil tem 228 etnias, mas, se somarmos os subgrupos, 
esse número passa para 340. Dessas, 121 não têm nada 
disponível do Evangelho em sua língua. Há, pelo menos, 
50 dessas abertas para receberem missionários, mas não 
há obreiros para ir.
Ore pelos indígenas e pelo despertamento missionário!
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•  ESPECIAL

OUTUBRO ROSA
Segundo dados do INCA, em 2018 
eram esperados 59.700 novos casos da doença.
Os números preocupantes podem ser evitados com alguns cuidados.

“O câncer de mama é uma 
doença causada pela multiplicação 
desordenada de células da mama. 
Esse processo gera células anormais 
que se multiplicam, formando um 
tumor”, explica o site do INCA, o 
Instituto Nacional de Câncer. A doença 
é a mais registrada entre as mulheres 
no mundo. Mas não se engane, ela 
também pode atingir os homens.

A prevenção tem papel fundamental 
para ambos os sexos. É preciso manter 
uma regularidade nas atividades 
físicas, dar preferência à alimentação 
saudável, manter-se dentro do 
peso adequado para a idade, evitar 
bebidas alcoólicas, e no caso das 
mulheres, amamentar e evitar o uso 
de hormônios sintéticos e terapias de 
reposição hormonal.

O diagnóstico precoce também é 
um grande aliado no que diz respeito 
a um bom resultado no tratamento 
e a cura da doença. É preciso estar 
atento a alguns sinais: nódulos fixos e 

indolores, pele da mama avermelhada, 
retraída ou parecida com casca de 
laranja, alterações no mamilo, saída 
de líquido anormal pelo mamilo.  

O câncer de mama tem tratamento 
e cura. Além de manter a fé, certos da 
graça e soberania de Deus, é necessário 
acompanhamento regular, autoexame, 
prevenção e tratamento adequado 
no caso de resultado positivo. Como 
cristãos, há a responsabilidade de 
cuidar do templo do Espírito Santo. Por 
isso, em todos os meses, esteja atento 
e apoie a causa do Outubro Rosa. 
Informações: www.inca.gov.br

Quando se fala sobre a Reforma, um nome em 
especial vem à mente: Martinho Lutero. Ele foi o grande 
protagonista não só do dia 31 de outubro de 1517, mas de 
todo o desdobramento daquela data. 

Ele, à época, não queria uma divisão da igreja católica, 
mas a reformulação de alguns dogmas da igreja, 
principalmente na questão da venda de indulgências. 
Acontece que a rejeição de suas ideias foi tão grande que 
aquela ação refletiu na maior mudança que a igreja, como 
organização, veria em sua história. 

As 95 teses do monge não foram o primeiro movimento 
que deu início à igreja protestante, alguns grupos já 
andavam em discordância da Igreja Católica há alguns 
séculos. Mas ela também não foi o último passo para a 
concretização da mudança: da iniciativa de Lutero novos 

movimentos surgiram, como o Calvinismo, de João Calvino, 
em Genebra, na Suíça.

Do movimento Calvinista e de John Knox, nasceu a Igreja 
Presbiteriana, na Escócia. De lá, a denominação cresceu 
pelo mundo e chegou ao Brasil. A Igreja Presbiteriana do 
Braisl (IPB) completou em agosto 160 anos. 

Somos legado de uma inconformidade com aquilo que 
destoava da Bíblia. 

Que em 31 de outubro, e em todos os outros dias, sejamos 
inconformados com tudo aquilo que destoa da Bíblia. 

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Rm 12.2)

"QUALQUER ENSINAMENTO 
QUE NÃO SE  ENQUADRE 
NAS ESCRITURAS DEVE  SER 
REJE ITADO,  MESMO QUE FAÇA 
CHOVER MILAGRES  TODOS OS 
DIAS . ”  MARTINHO LUTERO
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NOVIDADE • 

Há uma determinada marca mineira que diz que “a 
leitura engrandece a alma”. No contexto cristão, a leitura 
da Bíblia não só engrandece, mas aproxima o homem de 
Deus. Literaturas cristãs, livros teológicos e técnicos da 
área também abençoam, edificam, ensinam e conduzem 
o crente em seu caminhar. Aqui na Oitava, há mais de 
20 anos, a Biblioteca Presbítero Milton Vieira Campos 
tem sido uma fonte de recursos para o crescimento 
espiritual por meio do empréstimo gratuito de livros aos 
membros da igreja. 

Na prática, a biblioteca está ativa há mais de 30 anos, já que 
o projeto teve início na década de 80, ainda na Oitavinha, 
na Rua Itamogi. A ideia de disponibilizar e emprestar livros 
aos membros da igreja surgiu de Dona Rute Campos, 
esposa do Pb. Milton Campos, que foi oficial na Oitava e 
que, mais tarde, teria seu nome gravado para sempre nas 
páginas da história da biblioteca. 

Uma das pioneiras no trabalho foi a Dona Judith de Oliveira, 
hoje com 79 anos, que colaborou voluntariamente na 
biblioteca por 25. Ela conta que chegou à Oitava no início da 
década de 80 e que aceitou o desafio de participar do que 
ela chama de “embrião” da biblioteca: “A SAF (Sociedade 
Auxiliadora Feminina) começou a emprestar livros para os 
membros. Era uma coisa muito simples ainda, havia uns 
100 livros que ficavam em uma estante”, relembra. 

Segundo D. Judith, desde o início do projeto, a ideia era 
servir as pessoas: “A SAF era uma sociedade que servia 
a igreja, então o objetivo da biblioteca era servir a Deus 
servindo a igreja”, pontua. Mesmo que de maneira simples, 
com carimbos e fichas, a biblioteca sempre manteve-se 
organizada e com grande público de interesse. Inclusive, 
eram os próprios membros que doavam os exemplares 
para a igreja.  

Com a mudança da Oitava para o bairro Palmares, após 
um período ainda do “embrião”, que reunia-se em frente 
ao Departamento Infantil para o empréstimo dos livros, 
enfim nasceu a Biblioteca Pb. Milton Vieira Campos, em 
1998. A escolha do nome foi do Pastor Jeremias Pereira. 
D. Judith comenta que o Conselho da igreja deu o espaço, 
equipou a sala e ofereceu uma verba mensal para a 
iniciativa: “Compramos livros e montamos a biblioteca na 
organização daquele tempo. Primeiro escolhíamos os livros 
que poderiam entrar na biblioteca, depois catalogávamos, 
preparávamos eles para empréstimo, fichávamos os livros, 
fazíamos os registros…”, explica. 

A voluntária tem formação como contadora, além de 
graduação e pós-graduações na área de teologia. Isso 
contribuiu e muito para que ela fizesse a seleção dos 
livros: “sempre foram literaturas cristãs, de estudo, de 
teologia…”. Para a área da administração da biblioteca, D. 

Judith buscou orientação com bibliotecárias de formação, 
como a do Colégio Batista e do Seminário. Ela conta que 
nos últimos 15 anos também  teve um grande auxílio: a 
voluntária Rute Faria, que, com ela, auxiliava os leitores 
na escolha dos títulos: “Tinha muita procura. As pessoas 
iam à biblioteca e diziam o que estavam precisando, o que 
queriam ler, e então a gente podia indicar o livro certo. E 
havia pessoas muito assíduas, todo domingo estavam lá 
para pegar novos livros”, conta. 

Além dos livros sobre a vida cristã, a biblioteca também conta 
com um acervo para pesquisa de pastores e missionários, 
com temas também de cultura geral e DVDs para locação. 
Hoje são mais de cinco mil itens disponíveis, tudo pensado 
para servir as pessoas e oferecer bom conteúdo cristão aos 
membros da igreja. De acordo com a voluntária, a biblioteca 
tem suma importância porque “coloca boa literatura na 
mão do pessoal da igreja, inclusive da liderança, para que 
adquiram conhecimento sadio”.

Nos últimos meses, ela passou por uma atualização. 
Desde o final de 2018, uma equipe liderada pela 
bibliotecária Carla Dornelas se debruçou nos trabalhos 
da digitalização e modernização do sistema da biblioteca, 
tornando disponível todo o acervo para pesquisa online. 
Em setembro deste ano, o espaço foi reinaugurado. 
Segundo o Pastor Luís Fernando Nacif Rocha, responsável 
pela biblioteca, a mudança traz mais agilidade à dinâmica 
de empréstimos. 

A Biblioteca da Oitava fica no primeiro andar do prédio 
e está aberta todos os domingos. Conheça o acervo no 
site www.oitavaigreja.org.br/biblioteca, escolha o seu livro, 
faça o seu cadastro e cresça na caminhada cristã com 
mensagens abençoadoras.

BIBLIOTECA DA OITAVA
NO PASSADO,  PRESENTE E  FUTURO
Com mais de 20 anos, a Biblioteca Presbítero Milton Vieira Campos tem hoje mais de 5 mil exemplares para abençoar e 
edificar vidas. Recentemente ela passou por uma atualização e agora tem um sistema de busca de títulos online.
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

O evangelista Billy Graham disse que é muito fácil ser 
indelicado e impaciente com os que erram e falham. É 
fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas 
precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam 
e nos tratam mal. Para isso, precisamos ser cheios do 
Espírito Santo (Ef 5.18), o que nos leva a ser benignos em 
todas as circunstâncias. 

Muitas pessoas rejeitam o cristianismo porque alguns 
cristãos não amam como o seu Mestre. Vamos precisar 
definir muito bem a expressão benignidade para 
compreendermos este assunto. Benignidade é uma 
qualidade de quem é benigno. Ser benigno significa: 1. 
Que se compraz em fazer bem; benévolo. 2. Afetuoso, 
bondoso, complacente (falando de pessoa). 3. Agradável, 
favorável, propício, suave (falando das coisas). Benignidade 
é a disposição em ser bondoso com o próximo. Significa 
excelência de caráter, pensar bem a respeito das pessoas. 

A benignidade  passa por um exame profundo do nosso 
coração, fala de quem nós somos e não apenas do que 
fazemos, fala do caráter que Cristo quer formar e forjar 
em nós. Encontramos um coração benigno em Jesus. Nele 
não se encontrou dolo ou nenhuma má intenção: “o qual 
não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca” 
(1 Pe 2.22).

Deus é a fonte de toda benignidade. Ele não nos pediria 
algo que ele mesmo não pudesse suprir em nós. Quando 
lemos a Bíblia, do AT ao NT, percebemos que benignidade é 
um atributo de Deus bastante destacado.

É muito ruim quando nos deparamos com nossa 
própria malignidade, quando somos flagrados com maus 
pensamentos, desejando o mal para alguém... Nossa 
natureza é regida pelo pecado, nosso coração é enganoso 
e inexplicavelmente corrupto. Só teremos benignidade 

quando nascermos de novo em Cristo Jesus; o Espírito 
Santo vier morar em nós; e permitirmos que ele faça uma 
mudança completa em nosso coração. Precisamos de um 
transplante de coração, retirar o de pedra e colocar um de 
carne: “Porei dentro de vós o meu Espírito” (Ez 36.27).

A benignidade vem de um coração cheio do amor de 
Deus. Ele nos ama. Deus é cheio de benignidade! Quando 
entendemos a benignidade de Deus, aprendemos a ser 
benignos com outras pessoas. Assim como Deus nos ama 
e ajuda, sem merecermos, nós também devemos amar e 
ajudar nosso próximo.

As características de uma pessoa benigna: tem muito 
amor no coração, que influencia a forma como vive; não se 
alegra com a maldade nem com a injustiça, mas fica feliz 
quando o bem prevalece; procura sempre fazer o bem, 
rejeitando os impulsos para fazer coisas erradas; perdoa 
os outros, não guardando rancor por ofensas cometidas; 
ao invés de procurar vingança por maldades cometidas, 
a pessoa benigna quer o bem até para seus inimigos e 
procura perdoar.

A benignidade não é apenas uma atitude do coração, 
ela se expressa nas ações. Quem tem benignidade 
procura ativamente fazer o bem aos outros, ajudando seu 
próximo naquilo que pode. Não há lugar para o egoísmo, o 
desinteresse, nem a inveja, porque o bem do outro é uma 
coisa preciosa.

Precisamos orar como o salmista Davi e pedir para Deus 
sondar o nosso coração, provar os nossos pensamentos e 
ver se há em nós algum caminho mau (Sl 139.23-24), e pedir 
a Deus que crie em nós um coração puro e um espírito 
inabalável (Sl 51.10). 

Pr. Thiago Assumpção · Pastor Auxiliar

O Conselho da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
comunica o resultado da eleição de Pastor Efetivo, havido 
na Assembleia Geral Extraordinária do dia 29/09/2019, 
que teve a presença de 1.668 votantes, sendo apurados 
1.637 votos a favor da eleição do Pr. Jeremias como pastor 
efetivo, correspondente a 98,14% dos votos; 06 votos contra 
(não); 04 votos nulos; e 21 votos em branco. O Conselho irá 
verificar a regularidade desta AGE em sua próxima reunião, 
e encaminhará para aprovação no Presbitério Leste de Belo 
Horizonte – PLBH, que designará uma comissão para posse, 
no culto do dia 31 de dezembro de 2019.

Nos alegramos no Senhor pela abençoada jornada 
concedida ao Pr. Jeremias Pereira da Silva como Pastor 
Presbiteriano e como Pastor na Oitava, até aqui e nesta nova 
etapa. Oremos sempre com gratidão e em intercessão para 

que Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida e de 
sua família. Que Jesus o abençoe a fim de sempre buscar um 
relacionamento íntimo com Deus, e que o Senhor o mantenha 
líder eficaz, zeloso na pregação e ensino da Palavra de Deus, 
cuidadoso, sincero e humilde na dependência do Eterno, e 
valente guerreiro para encarar cada desafio que ainda virá. 

Por certo, no que depender de nós, continuaremos a 
contribuir para a construção da história da Oitava Igreja 
e do seu ministério pastoral, pois temos o Evangelho do 
Senhor Jesus Cristo como boa semente, firmes na missão 
de semear, pregar o Evangelho e fazer discípulos onde 
Deus nos conceder estar. Jesus seja louvado.

Pb. Renato Laranjo · 2º Secretário do Conselho e 
Relator da Comissão de Eleição de Oficiais

F R U T O  D O  E S P Í R I T O

Benignidade

E L E I Ç Ã O  D E  P A S T O R  E F E T I V O

“Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade,
a benignidade, a bondade, a fidelidade…” (Gl 5.22) 

“Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com conhecimento e com inteligência.” (Jr 3.15)
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INFANTIL E JUNIORES •

ACAMPAKIDS
“Mas por quê?”. Toda criança faz essa pergunta! E para 
respondê-las, o Ministério Infantil da Oitava Igreja promoveu 
o Acampakids 2019 justamente com este tema! Durante o 
evento, as crianças aprenderam sobre o Plano de Salvação! 
Também houve uma “Pool Party”, com desafios e brincadeiras. 
A equipe vencedora foi a amarela, dos líderes Cesinha, Ricardo, 
Marianna e Larissa.

“Em todas estas coisas, porém, 
somos mais que vencedores, por 
meio daquele que nos amou.” 
(Rm 8.37)

Foi um fim de semana animado e abençoado!  
Papais, invista na vida de seus pequenos!  
Inscreva seus filhos nas próximas programações do Ministério Infantil! 
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ACONTECE NAS OITAVAS

Betim
No mês de setembro, os irmãos da Oitava Betim passaram 
um dia de comunhão e diversão na Sede Campestre da 
igreja. Foi um tempo precioso, segundo o Pr. Adelchi. Dia 
de brincar, conversar e adorar ao senhor em unidade! 

Se você mora na região de Betim, participe das 
programações!

Matozinhos
Teve formatura em Matozinhos no último mês! A primeira 
turma do Casados Para Sempre concluiu o curso em 
setembro, com direito até a diploma! Segundo o Pastor 
Thiago Assumpção, a alegria de ver casamentos sendo 
firmados em Cristo foi enorme! Ah, e já para o início do 
ano que vem há planos de novas turmas e novos cursos.

Membro da Oitava Matozinhos, invista em sua família e 
participe!

Nova Lima
Já está quase tudo pronto para a inauguração do novo 
espaço da Oitava Nova Lima! A partir do dia 06/10, os 
cultos passam a ser realizados em novo endereço: Rodovia 
MG 030, 8.625 - Loja 15B - Serena Mall - Vale do Sereno. Em 
breve será divulgada a data da celebração de inauguração. 

Participe das programações e abençoe a Oitava Nova Lima!  

Santa Luzia
Agora os cultos dominicais da Oitava Santa Luzia são 
semanais! No primeiro mês da igreja, as reuniões 
aconteceram quinzenalmente. Mas desde setembro, todo 
domingo, às 18h, os irmãos se reúnem para adorar ao 
Senhor e aprender da sua Palavra.

Conheça a Oitava Santa Luzia!

•  CONGREGAÇÕES

Além da sede em Belo Horizonte, também estamos presentes na região metropolitana da cidade. Levamos uma Palavra 
Bíblica, com toda alegria conhecida da Oitava; ensinamos as Escrituras com fidelidade e alegria; louvamos ao Senhor, 
centro de nossas vidas; e servimos a milhares de pessoas.

Cada uma das Oitavas possui uma programação voltada para a cidade em que está localizada. São vários eventos 
durante o mês para abençoar vidas e proclamar o Evangelho da salvação. Acompanhe as últimas programações das 
Congregações da Oitava!
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 30 DE NOVEMBRO, DE 9H ÀS 
17H , NA OITAVA IGREJA 

Presenças confirmadas:
Pr. Jeremias Pereira e Dr.

Ismael Sobrinho.

Inscrições abertas. 

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

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

Dia 26 de outubro, durante
todo o dia, na Sede Campestre.

Participe ou envie um
amigo ou familiar.

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)

RETIRO JOVENS ADULTOS
INSCRIÇÕES ABERTAS!

15 A 17 DE
NOVEMBRO

PROJETO AMPLIAR 
A AWISO precisa de dentistas voluntários 

para atuar no projeto que atende 
pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. Entre em contato: 3426-3562. 



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 · Adolescentes 
 · Culto 8/80 · Oitava Jovem 
20h · Culto · Jovens Adultos

EXCEÇÕES
17h ·  1º e 3º domingo do mês: 
Culto · Juniores
17h · Último domingo do mês: 
Culto em Inglês

DIARIAMENTE 
· GCOIs nas casas

AGENDA 
SEMANAL

24/08, ÀS 19H30 E 25/08, ÀS 9H NO
CULTO INFANTIL E ÀS 11H NO TEMPLO.


