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No capítulo oito de Romanos, Paulo 
aborda o problema muito real do sofrimento 
e dor. Encontramos nesta passagem a 
descrição de  três “gemidos” distintos. O 
gemido da criação, o gemido dos crentes e, 
finalmente, o gemido do Espírito Santo. Mas 
a boa notícia é que todo esse gemido será 
transformado em glória. Paulo iniciou este 
assunto no capítulo cinco, assegurando aos 
crentes sua esperança de salvação diante 
do julgamento de Deus. Agora, ele volta 
ao início, apresentando o fato maravilhoso 
e a base sólida para a nossa esperança 
como cristãos. No versículo  17  do capítulo 
oito,  Paulo nos lembra que precisamos 
compartilhar os sofrimentos de Cristo, se 
esperamos compartilhar sua glória. “...e 
com ele sofremos, para que também com ele 
sejamos glorificados.”

Ele destaca dois pontos: Primeiro, a 
glória futura é o clímax do plano de Deus 
para o seu povo e para a sua criação, 
mas que, como ainda não atingimos esse 
clímax, devemos aguardá-lo ansiosamente 
e pacientemente (v. 18-25). 

Segundo, Deus fornece o que 
precisamos para esperar ansiosamente 
e pacientemente. Especificamente, Deus 
fornece o Espírito para nos ajudar a orar 
(vs. 26-27), ele promete supervisionar tudo 
para o nosso bem, de acordo com o seu 
plano providencial (vs. 28-30).

Paulo não tenta esconder o fato de que os 
crentes sofrerão. Ele abordou esse assunto 
no capítulo 5.3-4: “E não somente isto, mas 
também nos gloriamos nas tribulações, 
sabendo que a tribulação produz perseverança, 
a perseverança produz experiência e a 

experiência produz esperança.” (Rm 5.3-4)
Nós, servos de Cristo, compartilharemos 

inevitavelmente a rejeição e provações 
que o próprio Jesus experimentou. O viver 
e o ensino cristão fiel sempre confrontam 
o mundo em algum momento, e o atrito 
é inevitável. Mas o ponto poderoso e 
maravilhoso de Paulo sobre o sofrimento 
por Cristo é que tudo valerá a pena. Em 
Romanos 8.18, Paulo declarou: “Porque para 
mim tenho por certo que os sofrimentos do 
tempo presente não podem ser comparados 
com a glória a ser revelada em nós”. É quase 
como se Paulo estivesse segurando uma 
balança na mão. De um lado da balança, ele 
coloca todo o sofrimento que experimentou: 
foi espancado, apedrejado, naufragado, 
esteve faminto, exausto, foi difamado e 
ridicularizado. A balança cai imediatamente 
para esse lado. Mas então, do outro lado 
da balança, ele coloca a glória que antecipa 
no futuro, e imediatamente a balança se 
inclina na direção oposta. Simplesmente 
não há comparação entre os sofrimentos e 
as recompensas. 

Quando Paulo escreveu aos coríntios, 
disse-lhes: “Porque a nossa leve e 
momentânea tribulação produz para nós 
um eterno peso de glória, acima de toda 
comparação.” (2 Co 4.17) 

Portanto, nossa glória futura certamente 
vale tudo o que devemos suportar aqui na 
terra, mas ainda não estamos lá. Estamos 
indo para o céu e sabemos que nossa 
recompensa nos aguarda lá, mesmo nos 
encontrando aqui.

Pr. Roberto Santos • Pastor Auxiliar 

TEMPOS DIFÍCEIS… 
CONFIE NO  SENHOR!

CONFORTO  NAS TRIBULAÇÕES AGRADECIMENTO 
ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

DIA 24 DE NOVEMBRO 
HAVERÁ RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS!

Viver é uma experiência paradoxal. É 
dor e prazer, tristeza e alegria. É perder 
e vencer, enfermar e sarar. Ser amado e 
sofrer rejeição. É passar dias de deserto 
e dias de manancial. É orar e ser atendido 
prontamente. É orar e esperar anos pela 
resposta e permanecer na torre de vigia. 
É ver a beleza física se desvanecer. É ver 
o que nos fez sofrer e desesperar ontem 
ser motivo de riso e gargalhadas hoje. É 
lembrar de bons tempos e construir novos 
tempos… É como diz o ditado mineiro: “é 
continuar pelejando”. 

Cada etapa na vida traz suas próprias 
dificuldades, mas em qualquer uma delas, 
o que faz diferença é a atitude íntima. Os 
valores que sustentam o coração. Portanto, 
em meio às tribulações…

Confie no Senhor… Recorde como ele 
tem cuidado de sua vida. Uma rápida 
olhada em nossa história pessoal, familiar 
ou na história da igreja nos fará descansar: 
“Os seus intentos cumpre Deus no decorrer 
dos anos. Ele executa o seu querer de 
acordo com seus planos”. Sua invencível 
providência e cuidado já marcaram nossas 
vidas. Alguns que leem recordam-se: vocês 
já passaram tempos mais difíceis. Por 
favor, não desistam agora!

Confie no Senhor… Ele sabe criar 
fatos novos e inesperados. Os milagres 
realizados por Jesus, registrados no 
Evangelhos, ensinam que ele tem poder 
sobre a natureza, as circunstâncias, as 
enfermidades e a economia. Os milagres 
registrados no Antigo Testamento nos 
falam que Deus pode abrir janelas no céu 
quando tudo parece sem esperança. Ore 

e mantenha suas antenas ligadas. Estou 
orando para que nesta semana muitos 
fatos novos e positivos aconteçam no meio 
de nossa igreja.

Confie no Senhor… O que nos parece 
ser o fim poderá ser apenas de onde ele 
está começando. “Eis que faço novas todas 
as coisas”. Não acredite na mentira do diabo 
de que Deus gosta de nos ver sofrer, que 
ele é indiferente. Renove sua expectativa de 
fé. Continue lutando e semeando. Hoje é o 
dia que o Senhor fez, comece-o e viva-o com 
os olhos cheios de fé e esperança.

Confie no Senhor… A vitória é nossa 
em seu nome. Não há como viver 
sem enfrentar tribulações. Elas são (ou 
tornam-se) oportunidades para crescer 
e amadurecer. Quando, porém, olhamos 
para o final de tudo, a vitória já é nossa 
em nome do Senhor. Aconteça o que 
acontecer, Deus é fiel. E “todas as coisas 
cooperam para o bem dos que o amam”! 
Alguns anos de lutas não se comparam 
com uma eternidade gloriosa e vencedora 
no Senhor. Renove seu ânimo! O pecado, 
a enfermidade, a morte e o diabo já foram 
vencidos pela cruz e ressurreição de Cristo. 
Ainda que tenhamos que participar numa 
certa medida dos sofrimentos de Cristo, 
temos grande e preciosa esperança: o 
Senhor ressuscitou! Ele vive! Ele voltará! 
E reinará para sempre! Enquanto o 
aguardamos, vamos romper em fé!

        

               Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

Graças ao nosso bondoso Deus e 
as orações da igreja, fomos muito 
abençoados com o resultado do 
Encontro de Casais com Cristo 
(ECC), realizado nos dias 26 e 27 de 
Outubro. Vimos a todo instante o 
mover de Deus sobre os casais e o 
cuidado de casais com outros casais.

Obrigado, Oitava Igreja, pelo 
cuidado com as famílias. Obrigado, 
pastores, por acreditarem em 
famílias. Obrigado, administração e 
funcionários da Oitava Igreja, vocês 
nos ajudaram a realizar o 31° ECC.

Coordenação Geral
Ministério de Família

Nos cultos de 9h e 17h, venha dar 
um abraço de boas-vindas em 
nossos irmãos!

Se deseja ser membro da igreja ou 
batizar seu filho, participe da aula 
sobre a Teologia do Pacto no dia 
18/11, às 20h. 

Entre em contato com o Ministério 
de Integração para informar o seu 
interesse.

Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000



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) 99235-2485PA
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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
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A AWISO PRECISA DE 
PROFESSORES VOLUNTÁRIOS 
PARA CURSOS DE 
ARTESANATOS DIVERSOS.
Se você pode ajudar, entre em 
contato com a instituição: 3426-3562.

A AWISO PRECISA DE 
PROFESSORES VOLUNTÁRIOS 
PARA CURSOS DE 
ARTESANATOS DIVERSOS.
Se você pode ajudar, entre em 
contato com a instituição: 3426-3562.

Encontro do Projeto da Awiso 
De 19 a 21 de Novembro, na Pousada 
L’abri. Valor: R$200,00.
Inscrições na quinta-feira, durante o 
Vitalidade, ou com Glória: 98833-6829.

SEMINÁRIO
VITALIDADE 2019

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!

Se você tem itens sem 
utilização em sua casa, traga 
para o bazar do Ministério de 
Mulheres: roupas, calçados e 
acessórios em bom estado de 

conservação. 

DOAÇÕES PARA
 O BAZAR

2º CAMPEONATO 
JUNIOR LEAGUE

Cadastramento de jogadores na 
coordenação de juniores

Dia 07/12, às 13h
Idade: 9 a 12 anos | Valor: 35,00

Vagas limitadas 
Contato: 99186-6640

COM PASTOR ROBERTO E SHIRLEY SANTOS
18 DE NOVEMBRO | 20H - HAVERÁ ESPAÇO KIDS


