
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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ORAÇÃO  PARA O DIA DE  HOJE 

“Desejo agora partir, ó Senhor meu Deus, para o trabalho de um novo dia, ainda 
cercado de tua maravilhosa benignidade, ainda comprometido em dar-te serviço leal, 
ainda confiado, não na minha, mas na tua força.

Quero ser hoje um Cristão, não apenas em palavras, porém também em atos;

Quero seguir corajosamente os passos do meu Mestre, aonde quer que eles me guiem;

Quero ser exigente e rigoroso comigo mesmo;

Não quero ter autocompaixão ou autoindulgência para com minha vida hoje;

Seja eu perspicaz ao pensar, franco e claro no falar, corajoso e decidido ao agir;

Quero orar, ó Senhor, não somente por mim mesmo, mas por todos os meus 
familiares, por todos os meus amigos e todos os companheiros de trabalho, 
implorando-te que os incluas no teu cuidado paternal;

Oro também por todos os que hoje terão de enfrentar qualquer grande decisão;

Por todos os que hoje estarão empenhados em resolver negócios de importância 
quanto à vida dos homens e nações;

Por todos os que estão influindo na opinião pública;

Por todos os que escrevem o que outros terão de ler;

Por todos os que estão erguendo bem alto a lâmpada da verdade num mundo de 
ignorância e pecado;

Por todos cujas mãos são gastas no trabalho exaustivo e pelos desempregados cujas 
mãos hoje ficam inativas;

Por aqueles que não têm onde reclinar a cabeça. 

Ó Cristo, meu Senhor, que por amor de mim e de meus irmãos te esvaziaste do 
conforto e vantagens terrenas, permite que nunca mais eu viva para mim mesmo. 
Amém.” - (Anônimo)

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
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Em tempos em que as notícias em todas as 
mídias falam sem parar do nosso sistema 
judiciário, acabamos todos nós nos sentindo 
um pouco supremos juízes e julgando 
os juízes do Supremo. Ainda que pouco 
entendamos das leis que regem nosso país, 
somos ligeiros em absolver ou condenar 
quem quer que seja. Entretanto, no meio 
do calor das discussões, quase sempre 
deixamos passar um fato: existe um juiz 
maior e mais justo que é levado em conta 
por poucos nessas horas mais acaloradas.

Se tem um título usado na Bíblia para Deus 
é não só o de Juiz, mas o de Justo Juiz. Não 
há outro que se assemelhe a ele na análise, 
interpretação e execução das Leis, até 
porque foi ele, em sua eterna sabedoria 
e justiça, quem criou o conjunto legal que 
rege não só a humanidade, mas todo o 
Universo. Uma demonstração de tamanha 
autoridade é mostrada pelo próprio Jesus, o 
Deus feito carne, em diversos momentos de 
seu ministério, como quando ele descortina 
alguns detalhes do Julgamento Final, na 
ocasião de seu retorno, em Mateus 25.

Jesus em majestade e glória – Jesus não 
virá como na figura mais comum nos filmes, 
retratos e esculturas - fraco, sofrido e 
cansado - mas em glória, sentado no trono 
como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, 
como pleno vencedor sobre seus inimigos.

As nações reunidas – a Abraão foi 
anunciado o que a Davi e os profetas foi 
revelado, e o próprio Jesus comissionou 

os discípulos a trazer as nações até a sua 
presença. E nenhuma ficará de fora!

Ovelhas e bodes – só o Senhor é capaz de 
identificar e separar as ovelhas dos bodes. 
Nós julgamos pela aparência, mas Deus 
conhece o coração.

O amor ao próximo é marca da ovelha – 
João disse que não é possível dizer que se 
ama a Deus se não se ama o próximo, e 
Jesus mostra aqui o resultado último desse 
tipo de vida. O amor ao próximo é prático, 
diário, generoso, ousado, como o próprio 
amor do Pai.

Tanto a vida quanto a morte eterna são 
realidades – hoje em dia alguns tentam 
amaciar a mensagem do Evangelho 
negando a condenação eterna, mas isso só 
faz negar as próprias palavras de Jesus.

Para finalizar, uma das coisas que mais 
me alegra nesse texto: não precisamos 
ter curso de teologia, dinheiro, cargo ou 
posição na igreja ou na sociedade para 
servirmos ao Senhor Jesus. Aquilo que 
provocou o elogio por parte do Senhor para 
com as ovelhas não dependia de nada disso 
que foi mencionado, mas apenas de um 
coração disposto e generoso para obedecer 
a Palavra. É, acima de tudo, a resposta da 
justiça que recebemos do próprio Jesus 
Cristo na cruz. A Ele toda a glória!

Pr. Luís Fernando Nacif Rocha
•  Pastor Auxiliar 

O GRANDE  JULGAMENTO



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

Criação e Diagramação 
· Adriel Grando e Larissa Lopes 
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e Arthur Möller 
Informativo · nº 2.559

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

Fonte: www.ebdonline.com.br

Jesus 
 ama as 
crianças!

Ajude essas três crianças a 
encontrarem o caminho certo 
e a chegarem até Jesus.

Vaga para Coordenador de Comunicação. 
Requisito específico: Formação Superior 
em Comunicação Social, Relações Públicas 
ou correlatas. Necessária experiência na 
Área de Gestão de Processos e Gestão de 
Equipe. Interessados enviar currículo para:
damares.braga@oitavaigreja.org.br.

“Honra teu pai e tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o 
Senhor, teu Deus, te dá.”  (Êxodo 20.12)

TRABALHE NA OITAVA
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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. 

DIA 25/11, ÀS 20H,
NA OITAVA

DOAÇÕES PARA
 O BAZAR

SILÊNCIO
DO HOMEM

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

PALESTRA DO HIG

PALESTRANTE: DRA. RACHEL 
MAZONI COSTA
Especialista em Urologia e
Sexualidade Humana

Homens, tragam
suas esposas!



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!
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