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PALAVRA DO PASTOR  • 

E N F R E N T A N D O  O  C Â N C E R 
D E  P R Ó S T A T A

Em novembro acontece um movimento mundial para 
conscientizar, esclarecer e reforçar a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.  
A campanha é chamada novembro azul porque é um câncer 
mais comum em homens. Segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), mais de 68 mil novos casos foram 
tratados em 2018. E as maiores vítimas são homens a partir 
dos 45 anos, além de pessoas com presença da doença em 
parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.

Todo homem acima de 45 anos deve procurar o urologista 
e investir no cuidado desta área tão importante para sua 
saúde. Homens devem, se for o caso, vencer preconceitos e 
lembrar que sua saúde é um presente de Deus e que somos 
mordomos do nosso corpo. Há opiniões contraditórias 
sobre se é possível se prevenir do câncer de próstata. Mas 
o acompanhamento, certamente, favorecerá para tratar a 
doença, dar uma melhor qualidade de vida e, se o Senhor 
se agradar, longevidade.

A palavra câncer nos assombra. Quando uma pessoa é 
diagnosticada com câncer, para muitos, é como se uma 
sentença de morte fosse decretada. Embora saibamos que 
a vida é frágil, breve e que nenhum diagnóstico acelera o 
tempo que temos definido pelo Senhor para nossa vida 
aqui neste abençoado e sofrido planeta.  Em Cristo está 
nossa verdadeira vida, pois um dia vamos desembarcar 
e, depois, em sua Gloriosa vinda, seremos levantados na 
ressurreição dos mortos. 

No início deste ano, 2019, ano do Jubileu de Ouro da 
Oitava, um rotineiro exame de PSA – um dos exames 
requeridos para prevenção – indicou a necessidade de 
exames mais acurados quanto a minha saúde.  Ao longo 
destes sete meses fiz outros exames, como uma ressonância 
magnética, biópsia e tomografia, que constatou tumor 
maligno na próstata. 

Eu soube que estava com esta enfermidade quando 
entrei em meu gabinete pastoral – no mês de julho -  e 
estava lá, sobre a mesa, um envelope com o resultado 
da biópsia e tomografia. Não entendi tudo, mas entendi 
o suficiente para saber que havia um câncer de próstata. 
Minhas emoções foram agitadas e ali mesmo, sozinho, orei 
em gratidão a Deus, pois, por sua boa providência, aquele 
diagnóstico foi estabelecido. 

Sob aquele clima emocional interno, tenso, orei em voz 
alta as seguintes palavras bíblicas: “Sabemos que todas as 
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” (Rm 
8.28). E também: “Que diremos, pois, diante dessas coisas? 
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não 
poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, 
como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas 
as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos 
de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? 
Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está 
à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos 
separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 

Como está escrito: ‘Por amor de ti enfrentamos a morte 
todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas 
ao matadouro’. Mas, em todas estas coisas somos mais que 
vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou 
convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem 
demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer 
poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra 
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus 
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Rm 8.31-39)

Naquele mesmo dia fui a uma consulta médica. O 
urologista disse: “Existe um tumor e é preciso operar, 
pastor”. Fui operado no dia 23 de setembro de 2019. Tenho 
experimentado um pós-operatório abençoadíssimo. E sigo 
cumprindo os procedimentos recomendados. Ainda em 
novembro, farei mais um exame para que o médico tenha 
informações para decidir se haverá ou não necessidade de 
algum outro tratamento. 

Registro, também, minha gratidão a milhares e milhares 
que foram e têm sido instrumentos da divina providência 
antes da cirurgia, durante a mesma e agora no período 
de convalescença. Destacando minha família, familiares, o 
Conselho da igreja, a Junta Diaconal, os líderes de GCOIs e 
ministérios; cada um dos membros da Oitava e das Oitavas 
pelo apoio e orações; o carinho de pastores e irmãos e irmãs 
de diferentes denominações; as palavras de fortalecimento 
recebidas nas mídias sociais, por e-mail, WhatsApp, 
pessoalmente; aos médicos e equipes multidisciplinares e 
multiprofissionais; ao ministério Monte Sinai; aos pastores  
e demais irmãos e irmãs de nossa denominação e de tantas 
denominações de dentro e fora do Brasil; aos amigos e 
amigas não evangélicos. Peço a todos que tem apoiado que 
se sintam incluídos nesta palavra de gratidão. Agradeço a 
atenção de Rev. Roberto Brasileiro, presidente do Supremo 
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Sigo avante com gratidão, bom ânimo e alegre no Senhor. 
“O coração alegre serve de bom remédio; mas o espírito 

abatido seca os ossos.” (Pv 17.22 - ARA)
 “A disposição alegre faz bem a saúde; mas a tristeza e o 

abatimento esgotam as forças.” (Pv 17.22 - A Mensagem)  
Além disso, estou seguro no amor e nas promessas do 

Pai. Tenho a Palavra de Deus como fonte de renovação 
diária. Descansado em Cristo nosso Pastor. Sustentado 
pelas orações, comunhão, fraternidade e o amor da igreja 
e das igrejas. Apoiado pela família e familiares de modo 
enriquecedor. Confortado e encorajado pelo Espírito Santo. 
É assim que vamos adiante, amém?!

Deixo aqui meu encorajamento aos homens para que 
cuidem de sua saúde. E também rogo ao Senhor em favor de 
todos aqueles que estão sendo tratados dessa enfermidade 
nestes dias. Que tenhamos bom êxito, segundo a bondade, 
graça, misericórdia e favor de nosso Senhor Jesus Cristo.

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular
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C O N V I D A D O S  I N T E R N A C I O N A I S

As celebrações pelo ano do Jubileu da Oitava continuam! 
E em outubro, as comemorações foram internacionais! 
Recebemos nos cultos do 6, domingo, a Pra. Arleen 
Westerhof, o Pr. Craig Blomberg e Paul Cuny. E no dia 
23, pregou no Culto da Família o Pr. Shapoor Ahmadi, do 
Irã. Todos os cultos foram transmitidos e contaram com 
tradução simultânea. Se você não esteve na igreja no dia, 
assista no canal do YouTube.

O ano está quase acabando, mas ainda há muita 
celebração pelos 50 anos da Oitava! Acompanhe a agenda 
de eventos, programe-se e participe! 

G C R I E

Mercado financeiro, ações na bolsa… um tema complexo? 
Não mais para os participantes da palestra do GCRIE de 
outubro, que aconteceu no dia 5 e tratou sobre o tema: 
“Desmistificando a bolsa de valores: quem disse que ela 
não é para você?”, com Filipe Rodrigues, CEO da Hunter 
Investimentos. 

Cerca de 35 pessoas participaram da manhã de aprendizado 
e de motivação para aqueles que desejam investir na área. 
Acompanhe as próximas edições das palestras e workshops 
do GCRIE e participe!
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ACONTECEU NA OITAVA  •

D R .  R O B E R T O  A Y L M E R  N A  O I T A V A

Também celebrando o Jubileu de Ouro da igreja, os 50 
anos de história da Oitava, no fim do mês, no dia 27, esteve 
conosco, no Culto de Celebração o Dr. Roberto Aylmer. Ele 
falou sobre saúde emocional, burnout e ministério pastoral.

Conheça a agenda de convidados especiais nas redes sociais 
da Oitava e participe dos cultos e palestras!

F A M Í L I A  N A  P R A Ç A

O dia das crianças no bairro Providência, em BH, foi pra 
lá de especial! Em parceria com a Igreja Presbiteriana 
Redenção, a Oitava realizou o Família na Praça: um evento 
de evangelismo, ação social e diversão para os pequenos. 
Foram oferecidos atendimentos médicos, corte de cabelo, 
brincadeiras com as crianças e, claro, um momento de 
louvor e de evangelismo com os participantes. 

Tempo de serviço e de pregação da Palavra! Fique ligado 
nos próximos eventos evangelísticos e participe!
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As redes sociais não podem ser analisadas de forma 
independente às nossas vidas, pensando em nós, 
adolescentes. Já nascemos imersos nesse mundo e seria 
impossível nos enxergar, atualmente, sem elas. Segundo 
o Comitê Gestor da Internet no Brasil (cgi.br), 79% dos 
usuários de internet entre 9 e 17 anos possuem perfil em 
redes sociais, o que mostra a expressiva participação dos 
jovens nesses meios de comunicação.

Assim como a rede social não pode ser desvinculada do 
jovem contemporâneo, a evangelização também não pode 
ser desassociada do cristão. Logo, nada melhor para a 
juventude cristã do que a junção de ambas.

A evangelização em redes sociais deve ser vista não 
apenas como uma praticidade e/ou vantagem da nova 
geração, mas como uma obrigação para todos os usuários 
que creem em Jesus Cristo. Se o objetivo do cristão é usar 
a própria vida para glorificar a Cristo e fazer seu nome 
conhecido, o esperado é que, em tudo e de todas as formas 
possíveis, ele demonstre que sua vida não aponta para si 

próprio, mas para Deus.
De forma prática, é possível levar a Palavra por meio de 

plataformas como Twitter, Instagram e Whatsapp, postando 
ou compartilhando vídeos com mensagens edificantes e 
chamando pessoas em chats privados para falar do amor 
de Deus pela vida delas. 

Como experiência pessoal, fiz amizade com uma menina 
e a ajudei na sua caminhada com Cristo a partir de uma 
postagem em que perguntei se as pessoas tinham algum 
motivo de oração. A garota não vivia um bom momento 
com a família e enfrentava problemas pessoais sérios, mas 
não tinha coragem nem liberdade para expor a ninguém 
sua situação. Hoje somos amigas muito próximas.

É claramente possível e necessário abordar o Evangelho 
em nossas redes sociais. As pessoas que nos seguem 
carecem de amor, e nós, apesar da pouca idade, temos o 
verdadeiro amor para lhes apresentar.

Maria Luiza Leal · Integrante da READ

Vimos, no texto da Maria Luiza, que 
o adolescente tem a oportunidade 
de utilizar a internet e as redes 
sociais para falar do amor de Jesus 
Cristo. Mas nós, jovens e adultos, 
podemos - e talvez até devamos - 
fazer o mesmo. Conforme matéria* 
publicada na página techtudo.com.br,
em 15/02/2019, a pesquisa Global 
Digital 2019 aponta que, no cenário 
mundial, 3,48 bilhões de pessoas 
estão presentes nas mídias sociais 
e que destes, 83% são ativamente 
engajados, gastando em média duas 
horas e 16 minutos por dia em sites 
do gênero.

Se você faz parte desses três 
bilhões de pessoas e já visitou ou 
visita regularmente as redes sociais, 
é provável que esteja gastando 
(em média) mais de duas horas do 
seu dia na internet, seja por meio 
de smartphones, computadores 
pessoais ou tablets. São 136 
minutos/dia à frente de uma tela! 
Já parou para pensar em como você 
tem utilizado todo esse tempo? E 

como usar da melhor maneira os 
diferentes sites e plataformas para 
falar do amor de Cristo?

Aí vão dicas de como evangelizar 
por meio de algumas das redes sociais 
mais populares no Brasil:

Facebook: Que tal escrever um 
texto contando como aconteceu 
sua conversão ou relatando alguma 
experiência marcante que você tenha 
tido com o Senhor Jesus? É possível que 
seus amigos virtuais não só leiam como 
compartilhem sua história. Já imaginou?

Instagram: Textos maiores também 
são bem aceitos na rede social de 
fotos e vídeos. Você pode escolher 
uma imagem para postar no feed e, na 
legenda, falar sobre o amor de Jesus, 
relatando, inclusive, uma experiência 
própria e/ou suas impressões sobre a 
vida, utilizando a Bíblia como referência.

Outra opção é explorar os stories. 
Você pode postar versículos e frases 
(suas ou de pregadores), como também 
gravar vídeos com reflexões sobre os 
desafios do cotidiano, lançando mão, é 
claro, da Palavra do Senhor.

Twitter: Essa rede social permite 
postagens de, no máximo, 280 
caracteres. Frases, versículos e 
textos objetivos são muito bem 
aceitos e estimulam a interação e o 
engajamento. Portanto, fica a dica: 
que tal twittar breves reflexões sobre 
as coisas do nosso Pai Celestial?

Independentemente de qual seja a 
sua rede social preferida, lembre-se 
de utilizá-las principalmente para a 
glória do Senhor Jesus. 

*A matéria pode ser acessada em: https://www.
techtudo.com.br/noticias/2019/02/conheca-
as-redes-sociais-mais-usadas-no-brasil-e-no-
mundo-em-2018.ghtml.

ALIADAS NO
EVANGELISMO

A GERAÇÃO DA 
TECNOLOGIA
CLAMA POR AMOR
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MENSAGEM DE CAPA •

Tudo começou no jardim do Édem. 
Deus fez tudo perfeito: um mundo 
perfeito, uma natureza perfeita, 
pessoas perfeitas, tudo em perfeito 
equilíbrio. Mas Adão e Eva, feitos 
à imagem e semelhança de Deus, 
pecaram, desobedeceram à ordem 
de não comer do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal. Sendo 
eles os responsáveis pelo cuidado 
com toda a criação e descendência 
que gerariam, a punição imposta 
sobre eles também se estendeu à 
toda a criação.

O que era perfeito e equilibrado 
tornou-se imperfeito e desequilibrado. 
Um mundo que não conhecia a morte, 
a dor, o choro e as trevas, passou a lidar 
com isso de uma forma assustadora. 
A primeira morte foi uma tragédia. 
O que se esperava é que Adão e Eva 
morressem primeiro, mas a primeira 
morte foi do filho deles, Abel, um 
menino maravilhoso. Essa morte não 
foi por um acidente ou um problema 
de saúde, mas sua vida foi tirada pelo 
seu próprio irmão, Caim, que por pura 
inveja e por um ímpeto de raiva e 
rebeldia contra Deus, se voltou contra 
o seu próprio irmão.

Desde então, a Bíblia fala sobre a 
expectativa de um Redentor, de um 
Messias, de um Salvador. Ele veio, 
chama-se Jesus Cristo, e cumpriu 
tudo o que era necessário para 
reconciliar pecadores e o mundo com 
Deus. E a promessa que temos é de 
novo céu e nova terra. Haverá um 
novo tempo, uma renovação de tudo 
o que temos. O pecado não terá mais 

atuação, seremos completamente 
transformados, receberemos um 
novo corpo e viveremos em paz e 
grande alegria.

Veja um paralelo interessante entre 
Gênesis e Apocalipse:

Gênesis: 
Os céus e a Terra são criados - 1.1; 
O sol é criado - 1.16;
A noite é definida - 1.5;
Os mares são criados - 1.10;
A maldição é anunciada - 3.14-17;
A morte entra na história - 3.19;
O homem é afastado da árvore - 3.24;
A tristeza e a dor têm início - 3.17;

Apocalipse:
Novos céus e nova Terra - 21.1;
O sol é desnecessário - 21.23; 
Não há noite - 22.5; 
Os mares não existem mais - 21.1;
Não existe mais maldição - 22.3;
Não há morte - 21.4;
O homem é restaurado ao paraíso - 
22.14;
Não há mais lágrimas nem dor - 21.4.

O futuro dos salvos em Cristo será 
glorioso, somente coisas boas são 
relatadas e todo tipo de mal não 
existirá mais. Tudo o que foi criado 
será restaurado, redimido, feito 
novo! Devemos destacar que o livro 
do apocalipse é cheio de figuras e 
metáforas, e por isso não devemos 
lê-lo de forma literal. Contudo, as 
figuras servem para nos conceder um 
vislumbre de como será o novo Reino, 
mas lembre-se do que está escrito: 
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, 

nem jamais penetrou em coração 
humano o que Deus tem preparado 
para aqueles que o amam” (1Co 2.9). 
Mesmo as melhores mentes, poetas 
e artistas são incapazes de idealizar o 
que Deus está preparando. Só temos 
uma certeza: será maravilhoso!

Mas quem habitará o novo céu e a 
nova terra? A resposta é simples e 
direta, todos os que lavaram as suas 
vestes no sangue do cordeiro: “Bem-
aventurados aqueles que lavam as suas 
vestiduras no sangue do Cordeiro...” 
(Ap 22.14). Assim, quem recebeu a 
Jesus como Senhor e Salvador de 
todo o coração, está salvo. Quem 
rejeitou a Cristo será condenado.

Tendo a compreensão da realidade 
futura, o que precisamos fazer? 
Primeiro, crer. Depois, testemunhar 
para outras pessoas. Pois está escrito 
em Romanos 10.13 a 15: “Todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será 
salvo. Como pois invocarão aquele 
em quem não creram? E como crerão 
naquele de quem não ouviram falar? 
E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados? Assim como está escrito: Quão 
formosos os pés dos que anunciam 
coisas boas!” (grifo do autor).

Anseie pelo novo céu e a nova terra! 
Anuncie a redenção em Jesus Cristo!

Pr. Iury Guerhardt · Pastor Auxiliar

“Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.” (2 Pe 3.13)

MENSAGEM DE CAPA •
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Entre os dias 18 e 20 de outubro, o Ministério de Família promoveu na Oitava a 1ª Conferência na igreja:  
Família Forte, Igreja Forte, que reuniu centenas de pessoas e grandes preletores.

FAMÍLIA FORTE, IGREJA FORTE

Num tempo de confronto aos valores cristãos para a 
família, aprender sobre como investir neste bem torna-se 
uma urgência. Para atender a esta demanda, o Ministério 
de Família realizou, pela primeira vez no prédio da Oitava, 
a Conferência da Família, sob o tema: Família Forte, Igreja 
Forte. Foram três dias de reflexão e intercessão pelas 
famílias da Oitava, de BH, do Brasil e de todo o mundo. 

Na abertura da Conferência, a Oitava recebeu o Pastor Cláudio 
Duarte. Com seu bom humor costumeiro, ele, ao contar 
suas experiências, deixou algumas reflexões para os casais 
presentes na igreja e algumas dicas para aqueles que ainda 
não se casaram. Seu foco principal foi a grande diferença 
entre homens e mulheres e na criação que cada um recebe.

Segundo o pastor, cada um foi “treinado” de uma forma 
diferente, em uma família diferente, por isso o convívio 

dentro do casamento pode tornar-se complicado, porque há 
dificuldades em enxergar que o que o outro faz de diferente 
não necessariamente é um defeito. Ainda de acordo com o 
Pr. Cláudio, um dos maiores segredos do casamento feliz é 
descobrir a pérola do seu cônjuge, ou seja, saber o que ele 
gosta e esforçar-se para agradá-lo com esta ferramenta, e 
não com a que você gosta. 

No sábado pela manhã o preletor foi nosso Pastor Roberto 
Santos. Ele começou dizendo que todas as partes de nossa 
vida são influenciadas pela família e que, se a família vai 
bem, tudo fica bem. Mas que ao mesmo tempo em que ela 
pode ser fonte de felicidade e alegria, ela também pode 
trazer frustração e angústia. Um dos pontos de referência 
de sua palestra foi no investimento nesta família, que 
requer boa espiritualidade, boa referência e modelo para 
os filhos e a doação de tempo de qualidade a eles.



Oitava Revista  |  03 de novembro de 2019 9

HOMENS E MULHERES • 

Em um segundo momento, durante a tarde, o Pastor 
Roberto voltou a palestrar na Conferência, dando 
continuidade à sua palavra da manhã. Neste período, o 
Pastor Beto falou sobre conflitos, destacando que eles têm 
importância, mas ele questionou qual tem sido a reação 
diante do conflito: “você foge, fingi ou encara?”. De acordo 
com o Pastor, é preciso desenvolver uma comunicação 
de qualidade e que “o conflito é o processo pelo qual 
passamos e o preço que nós pagamos pela intimidade”. 

A tarde de sábado também foi cheia de programações. 
Oito workshops foram oferecidos aos conferencistas, 
nos mais diversos temas: Inteligência sexual; A família 
e o mundo virtual; A importância do culto doméstico; 
Como mudar o que mais me irrita no meu casamento; 
Planejamento; Relacionamento pais e filhos; A família 
forte, Igreja Forte; e Convertendo o coração dos filhos 
aos pais. 

Já no período da noite, quem palestrou foi o Pr. Eduardo 
Borges. Em uma marcante explanação no texto de 
Mateus 13.24-30, o Pastor destacou algumas lições 
para o casamento e a família, de acordo com a parábola 
do joio e do trigo. Entre os pontos definidos por ele, 
estavam a necessidade do trabalho para manter um bom 
casamento; a constante e preciosa vigilância que a família 
requer de nós, pois o inimigo age enquanto dormimos; 
a paciência em aguardar o tempo certo para resolver 
conflitos e primordialidade em manter os estoques de 
paciência, perdão e amor cheios.

O Pastor Eduardo deixou também uma grande reflexão sobre 
a soberania de Deus diante dos problemas que as famílias 
e os relacionamentos passam: “Não existe absolutamente 
nenhum problema no seu casamento e na sua família que 
o nosso Deus não possa curar. Não existe nenhuma ofensa, 
trauma ou estrago que Deus não possa reconstruir e deixar 

melhor do que era. Nós acreditamos em uma família forte 
porque temos um Deus forte”, exclamou. Ele também 
convidou a igreja para um importante tempo de oração ao 
final da palavra. 

No domingo à noite, o Pastor Lipão, da Igreja Onda Dura, de 
Joinville, em Santa Catarina, participou do encerramento 
da Conferência da Família, no culto de 19h30. A Oitava 
estava com sua capacidade máxima de lotação. Centenas 
de pessoas vieram à igreja para prestigiar a última palestra 
do evento. Além das cadeiras do templo, foi preciso 
espalhar assentos no hall do quarto andar para acomodar 
os irmãos. Sem falar naqueles que preferiram ficar de pé 
dentro do templo.

O Pr. Lipão trouxe uma impactante mensagem sobre o 
sofrimento. Ele esclareceu que não se trata de apologia, 
mas de entender os benefícios que o sofrimento proposto 
por Cristo traz à vida do cristão. O Pastor disse que não 
devemos negligenciar os sofrimentos necessários, pois 
eles nos ensinam a obedecer. Ele também falou que: “toda 
dor não durará para sempre, nenhuma dor será inútil e 
você nunca está sozinho”. 

Ao final do culto, o Pastor Roberto Santos chamou ao 
púlpito toda a equipe do Ministério de Família, para 
um tempo de oração e de gratidão por todo empenho 
durante a Conferência.

“NÓS ACREDITAMOS
EM UMA FAMÍLIA 

FORTE PORQUE TEMOS 
UM DEUS FORTE.”



10 03 de novembro de 2019  |  Oitava Revista

O CRESCIMENTO DA

OITAVA EM
NOVA LIMA

“O NOVO ESPAÇO 
ESTÁ MUITO BEM 
LOCALIZADO E TEM 
UMA VISIBILIDADE 
MARAVILHOSA. TODO 
MUNDO CONSEGUE 
ENXERGAR A IGREJA. 
É UM LOCAL 
MUITO SEGURO, 
PRINCIPALMENTE 
PARA AS CRIANÇAS...”

Foram dois anos funcionando num hotel, período em que 
a Oitava Nova Lima cresceu espiritual e numericamente. 
Apesar de acolhedor, o espaço era um “limitador das 
ações”, como define o Pr. Tiago Torres, responsável pela 
congregação. Por quê? Ele só podia ser utilizado às quartas-
feiras e aos domingos, sendo necessária a montagem e 
desmontagem dos equipamentos de som, não havia tantas 
salas disponíveis e o ambiente para as crianças era limitado. 
Mesmo assim, muitos membros foram recebidos, batismos 
e profissões de fé foram realizados, pela graça de Deus. 

E com mais de 120 irmãos, foi preciso mudar de endereço. 
Agora a Oitava Nova Lima funciona na Rodovia MG 030, no 
Vale do Sereno. O Pr. Tiago Torres entende que a mudança 
aumenta a conexão da igreja com a cidade. “É uma maneira 
de a gente estender os nossos braços para Nova Lima e 
sinalizar que nós chegamos aqui para cuidar e investir 
nela, para amá-la e desenvolver um trabalho mais longo”, 
explica. Atualmente a congregação tem atividades em 

praticamente todos os dias da semana. Na segunda-feira, 
os homens se reúnem para a reunião de oração; na terça, 
é feito um trabalho na casa de alguns membros; na quarta, 
estudo bíblico; e a quinta é destinada a um movimento de 
musicalização infantil. Sem falar nos GCOIs, que ocorrem 
semanalmente em dias e ambientes distintos.

“O novo espaço está muito bem localizado e tem uma 
visibilidade maravilhosa. Todo mundo consegue enxergar 
a igreja. É um local muito seguro, principalmente para as 
crianças, porque é dentro de um empreendimento. Temos 
estacionamento gratuito; temos, aqui perto, supermercado, 
correios, cartório e várias outras opções que fazem com 
que nossa igreja seja sempre vista e que nos permite estar 
próximos à população”, conta o Pastor. Ele ainda destaca 
outras vantagens, como: salas mais amplas, gabinete 
pastoral, um lugar para aconselhamentos e outro para os 
grupos ensaiarem e desenvolverem novos trabalhos, além 
de uma cozinha.
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MATÉRIA DO MÊS  • 

“A OITAVA NOVA 
LIMA NASCEU DO 
CORAÇÃO DO 
SENHOR, E ELE 
NOS DEU A HONRA 
DE PARTICIPAR 
DESTA OBRA.”

A inauguração da “nova casa” ocorreu no dia 06/10, um 
domingo, e contou com a presença do Pr. Gidiel Câmara 
e de alguns Presbíteros, além, claro, do Pr. Tiago Torres. 
A movimentação, porém, começou no dia anterior, como 
revela o Pastor. “Fizemos um mutirão no sábado. Foi um 
momento muito especial, em que grande parte da igreja 
esteve presente, lixando o chão e limpando tudo para que 
estivéssemos aqui no dia seguinte”. Já o primeiro culto, 
ainda de acordo com ele, foi “uma festa!”. 

“Tivemos um dia muito emocionante e especial! A igreja 
estava cheia e o pessoal muito alegre pela nova casa 
que Deus nos deu. Ficamos com aquela sensação de que 
podemos dar um passo ainda mais largo, que é construir 
nosso próprio espaço e torná-lo definitivo, porque 
sabemos que, com Deus do nosso lado, a gente nunca 
vai parar, independentemente do local”, relata o Pastor. 
A expectativa, ele afirma, é de crescimento, e não poderia 
ser diferente, já que neste domingo, 03/11, a congregação 
recebeu 14 novos membros (a partir do batismo de adultos 
e crianças, profissão de fé e jurisdição).

“As expectativas são as melhores, porque quando se tem 
Deus na frente… se Deus é por nós, quem será contra nós? 
Impossível não se animar quando se fala do Ministério 
de Deus, e a gente tem certeza que a Oitava Nova Lima 
nasceu do coração do Senhor, e ele nos deu a honra de 
participar desta obra”, finaliza o Pastor. 

Mora em Nova Lima ou conhece alguém 
que vive na região?

O endereço completo da congregação é:
Rodovia MG 030, 8.625 - Loja 15B - Serena Mall - Vale 
do Sereno. 

As portas da Oitava NL estão abertas para você, sua 
família e seus amigos!
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Sabe aquela expressão “da água para 
o vinho”, tão utilizada quando se quer 
fazer referência a transformações? 
Pois é. Ela se encaixa perfeitamente 
na nova realidade da Escola Estadual 
Isabel da Silva Polck, localizada no 
Bairro Palmares. É que no dia 5 de 
outubro teve início a campanha Atos 
de Bondade, promovida pela Oitava 
em comemoração ao Jubileu de Ouro. 
Mais de uma centena de voluntários 
participaram de um mutirão que 
envolveu membros da igreja e 
moradores da região. 

Em pouco mais de dez horas de trabalho, 
o resultado foi o seguinte: muros 
(internos/externos) pintados, duas 
quadras poliesportivas revitalizadas, 
sistema de iluminação modernizado, 
árvores podadas… “Fizemos a reforma 
da quadra coberta, que envolveu pintura 
e troca da tela; reformamos a quadra 
descoberta; pintamos os muros; todas 
as lâmpadas foram trocadas, já que 
uma reclamação recorrente era que, à 
noite, ao redor e dentro da escola, ficava 
muito escuro; as árvores, que estavam 
entrando nas salas de aula e destruindo 
os telhados, foram podadas, o que 
clareou o ambiente e o deixou mais 
bonito, arejado e certamente menos 
perigoso”, relatou o Pr. Eduardo Borges, 
coordenador da campanha.

“Todo mundo trabalhando, se esforçando… 
o engajamento foi muito legal! A escola não 
tinha condições de fazer isso [a reforma], 
então foi uma oportunidade para a igreja 
demonstrar o amor por meio de atitudes 
e não apenas de forma verbal. O que 
vimos aqui foi a genuína demonstração do 
amor”, acrescentou o Pastor.
Vice-diretora da escola, Juliana Reis 
afirma que a revitalização levantou o 
astral e melhorou o clima no Isabel, o 
que, segundo ela, motivará os alunos. 
“Estamos muito felizes e satisfeitos. É 

extremamente gratificante ver toda 
essa mudança na nossa escola, agora 
tão colorida, tão bonita, tão feliz! A 
nova iluminação vai nos dar mais 
segurança aqui dentro, porque às vezes 
precisamos ficar até mais tarde em 
reuniões pedagógicas”, comemorou.

Para a professora Mônica Santos, 
que leciona inglês para turmas dos 
níveis Fundamental e Médio, a escola 
precisava desse toque de amor. 
“Ficou muito mais alegre! Os meninos 
gostaram muito! A escola estava muito 
cinza, triste, e os alunos precisavam 
dessa motivação, porque isso afeta 
o psicológico da gente. Agora é 
aproveitar esse novo ambiente e 
incentivá-los a cuidar e preservar. Sou 
muito grata à Oitava”, disse.

Mas, e os alunos, o que acharam 
da “nova” escola? Relatos de 
professores e funcionários deram 
conta de que, na segunda-feira, após 
a intervenção, a surpresa foi grande, 
como descreveu Júlia de Freitas, 
de 14 anos: “[A escola] Ficou muito 
diferente! Superou a expectativa. 
Agradeço a todas as pessoas que 
colaboraram”. Segundo ela, o local 
está bem mais aconchegante.

Inseparáveis durante o recreio, 
Marcela Leal, 12, Eduarda Freitas, 12, 
e Samara Santos, 11, garantem que, 
assim como a motivação de ir à escola, 
o desempenho e as notas também 
vão aumentar. “Estou aqui desde o 1º 
ano e sempre via as paredes cinzas. 
Colorido é bem melhor, né?”, pontuou 
a pequena Samara. “As cores dão mais 
vida ao ambiente, e isso nos faz querer 
estudar”, revelou Marcela.

Esse foi apenas o primeiro ato 
da campanha. No último dia 26, 
estivemos na Associação Ministério 

Jericó (Casa Jericó), uma comunidade 
terapêutica localizada em Santa Luzia. 
Por lá, o trabalho também foi intenso, 
enriquecedor e gratificante!

Você confere os detalhes deste segundo 
ato em nossas redes sociais: 
Facebook - fb.com/oitavaipbh
Instagram - @oitavaigreja 
e na próxima edição da Oitava Revista.

•  CIDADANIA EM AÇÃO

No dia 11/10, a Escola Isabel da Silva 
Polck prestou uma homenagem 
à Oitava e ao Pr. Jeremias, como 
agradecimento à revitalização da 
escola. Além do nosso Pastor Titular, 
estiveram presentes os pastores 
Eduardo Borges e Israel Abreu. 
A solenidade foi conduzida pelos 
próprios alunos, que entregaram 
uma placa ao Pr. Jeremias e uma 
faixa, com os dizeres: "A comunidade 
escolar agradece o empenho e 
a dedicação dos membros da 
Oitava pelo Atos de Bondade, que 
transformou a escola num espaço 
mais alegre e bonito".

CAMPANHA ATOS
DE BONDADE: O 1º ATO
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MISSÕES EM FOCO •

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

No Brasil, existem hoje, aproximadamente 35 mil 
comunidades ribeirinhas. Dessas, pelo menos 10 mil 
são consideradas não alcançadas e sem presença cristã 
nelas ou nos arredores.

Ore pelos Ribeirinhos e pelo despertamento missionário!
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RIBEIRINHOS
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•  ESPECIAL

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
“Se vós, contudo, observais a lei régia 

segundo a Escritura: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo, fazeis bem; se, todavia, 
fazeis acepção de pessoas, cometeis 
pecado, sendo arguidos pela lei como 
transgressores.” (Tg 2.8-9)

Quando uma criança, ao colorir um 
desenho na Escola Bíblica, pede o lápis “cor 
da pele”, a qual cor você imagina que ela se 
refere? Uma pena dizer que muitos ainda 
definem como o lápis cor da pele aquele 
rosado, clarinho. E onde é que já se ouviu 
dizer que cor da pele é só essa?

O racismo nosso de cada dia está 
presente nos pequenos detalhes: na cor 
do lápis ao colorir a pele dos personagens 
bíblicos, nas bonecas e bonecos, nos 
desenhos infantis, nas propagandas, nos 
heróis… A falta de representatividade negra 
impacta até mesmo os pequenos, que se 
veem, ou melhor, não se veem nos livros, 
na televisão, nos filmes ou nem mesmo nas 
histórias bíblicas infantis.

Há uma mudança em curso: há 
protagonistas negros, há apresentadores 

negros, há campanhas publicitárias com 
mulheres com cabelo black power, com 
dreads… Mas ainda há muito o que evoluir. 
É preciso ensinar às crianças: a cor da pele 
pode ser branca, parda e negra. O lápis 
para colorir pode ser amarelo, marrom, 
rosa, vermelho… 

E não cabe só ao setor infantil. Os 
adultos também precisam crescer nesta 
área e mudar o pensamento do “Jesus 
do olho azul e do cabelo liso”. Cabe ao 
cristão dar o exemplo, dar o primeiro 
passo, lutar contra o racismo, lutar 
pela representatividade negra e cuidar 
para que todos sejam respeitados, 
independentemente da cor da pele.

No dia 20 de novembro o Brasil lembra o 
Dia da Consciência Negra. Como está a sua 
consciência? Em paz e sem preconceitos? 

“Dessarte, não pode haver judeu nem 
grego; nem escravo nem liberto; nem 
homem nem mulher; porque todos vós sois 
um em Cristo Jesus.” (Gl 3.28)

O que cabe em uma caixa de sapato além 
deles próprios? Muita gente reutiliza as 
caixas dos calçados para guardar pequenos 
objetos, para fazer artesanato, para as 
crianças brincarem… Utilidades não faltam 
para aqueles que desejam reciclar ou apenas 
reaproveitar o material. Aqui na Oitava Igreja, 
a caixa de sapato ganhou mais um propósito: 
o de abençoar vidas, especificamente, de 
crianças em vulnerabilidade social.

Em toda época de fim de ano, há mais 
de dez anos, a Operação Caixa de Sapato 
é realizada em uma parceria entre a 
Oitava Igreja e a Associação Beneficente 
Wilson de Souza, a AWISO. E funciona da 
seguinte forma:

- As caixas do projeto são vendidas por 
R$8, na secretaria da igreja, após os cultos e 
na sede da AWISO;

- Quem adquire a caixa pode escolher o 
sexo e a faixa etária da criança que deseja 
presentear;

- Depois, o doador enche a caixa de 
presentes: brinquedos, material escolar, 
material de higiene pessoal, roupas, Bíblia, 
livros, materiais evangelísticos e, com 
carinho, uma cartinha e uma foto da família;

- Aí é só fechar a caixa com gominha  
entregar na Oitava Igreja;

- Na AWISO as caixas passam por 
uma triagem, já que não podem conter 
brinquedos violentos, objetos cortantes ou 
itens alimentícios;

- A AWISO, então, realiza a entrega das 
caixas nas instituições que recebem crianças 
e que já fizeram a solicitação do material;

- Cada criança recebe com alegria seus 
presentes de natal e vidas são abençoadas!

Segundo a assistente social e 
coordenadora de programas da associação, 
Ana Paula Marciano Souza, neste ano 
são esperadas aproximadamente duas 
mil caixas. Até o momento, mais de mil 
unidades já foram solicitadas por sete 
instituições beneficentes. 

Ainda de acordo com Ana Paula, o 
projeto é importante não apenas pelo 

presente em si, mas pelo valor sentimental 
que cada caixa carrega. Ela acredita que 
com o projeto, as pessoas são valorizadas 
e cuidadas: “[com ele] temos o poder de 
alcançar pessoas que, em muitas vezes, já 
se esqueceram como é se sentir amada, 
importante para alguém”, considera.

A assistente social também ressalta o 
âmbito evangelístico da Operação Caixa 
de Sapato, que em um tempo de compras 
de Natal e muita ênfase no consumismo, 
reforça o verdadeiro sentido da data: 
Cristo Jesus. “Nossa visão é que todas as 
pessoas precisam ouvir, de alguma forma, 
uma mensagem de esperança e amor, 
portadores desta mensagem, nos sentimos 
impulsionados e vocacionados a levarmos a 
regiões com menos recursos seja de ordem 
financeira ou humana”, explica Ana.

Além de doar os presentes, quem deseja 
participar ainda mais de perto do projeto 
pode atuar nas entregas das caixas. Para 
isso, é preciso procurar a AWISO, no telefone: 
3426-3562. Doe sua caixa de sapato e 
envolva-se neste projeto que abençoa vidas 
e alegra o natal de milhares de crianças de 
BH e de todo o Brasil.

“TEMOS O PODER DE 
ALCANÇAR PESSOAS QUE,

EM MUITAS VEZES,
JÁ SE ESQUECERAM COMO 

É SE SENTIR AMADA, 
IMPORTANTE PARA ALGUÉM.”

As vendas das caixas já começaram e a entrega às instituições 
está prevista para a segunda quinzena de dezembro.

Martin Luther King Jr.

NOVA EDIÇÃO DA
OPERAÇÃO CAIXA DE SAPATO
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NOVIDADE • 

Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Como deve ser 
de conhecimento geral, sou líder de GCOIs desde 1998, e não 
me canso de ser líder. Ao longo destes anos tive a enorme 
alegria de ver muitas pessoas se convertendo, muitos 
batismos, namoros, casamentos… Participei do treinamento 
e formação de dezenas de líderes de GCOIs e meus grupos 
sempre tiveram como característica a multiplicação. 

Sou um apaixonado pelos grupos pequenos, pois vejo 
neles uma oportunidade enorme para que cada crente 
seja tudo aquilo que Deus deseja. Dentro de um grupo 
temos evangelismo, ensino, cuidado, oração, comunhão, 
alegria, formação de grandes amizades, mas temos como 
ponto principal encontrar no GCOI um espaço adequado 
para que todos possam colocar em prática seus dons e 
talentos. Há espaço para todos servirem, há espaço para 
todos crescerem.

Dentro de um GCOI cada membro tem a oportunidade de 
servir com seus dons específicos e temos a oportunidade 
de não ficarmos parados no que se refere à evangelismo. 
Jesus nos mandou ir, portanto, temos que ir, temos que 
buscar o perdido, alcançar o que está no lamaçal do pecado 
e fazer discípulos. 

Sem a estrutura do GCOI pode ser que você, que é 
membro de uma igreja local, passe anos dentro da igreja 
sem ganhar nem uma pessoa para Cristo, sem discipular 
ninguém e sem usar seus dons e talentos para a glória 
de Jesus.

A célula me ajuda a não ficar acomodado e não me 
permite encontrar desculpas. Tenho uma agenda apertada 
como a de todos vocês que estão lendo este texto, mas 
encontro tempo toda a semana para liderar duas células, 
supervisionar cinco e coordenar 120. Por que eu faço isso? 
Porque eu amo Jesus e meu prazer é obedecer às suas 
ordens. Ele me mandou ir? Então eu vou, ponto final. 

Algumas pessoas não lideram GCOIs porque acham que 
dá muito trabalho. Isto é uma grande mentira. Se você 
lidera um GCOI e este trabalho tem sido pesado para você, 
saiba que você está fazendo algo de errado. Liderar não 
deve ser pesado, pelo contrário, liderar um GCOI deve ser 
leve e altamente prazeroso. Por quê? Porque você deve 
fazer aquilo que foi criado para fazer. Cada um serve com 
seus dons específicos. Quando fazemos o que fomos 
criados para fazer, temos prazer. 

Por que liderar um GCOI? Porque o GCOI é a melhor 
ferramenta que você vai encontrar para lapidar os seus 
dons e abraçar o seu chamado. Minha orientação para 
você: não seja apenas um participante de um GCOI, 
prepare-se para se tornar um líder. Aqui na Oitava Igreja 
temos equipes fantásticas que poderão te ajudar no 
seu treinamento e formação. Você não estará sozinho. 
Supervisores e coordenadores estarão sempre ao seu 
lado para te ajudar, orientar, corrigir e apoiar sempre que 
for preciso. Saia de sua zona de conforto e venha para sua 
zona de guerra. Vamos lutar e vencer juntos.

Pr. Eduardo Borges · Pastor Auxiliar 

“Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, e a sua 
misericórdia dura para sempre.” (Sl 107.1)

“Um motivo de gratidão, gente boa”. O desafio 
que o Pr. Jeremias Pereira faz durante os cultos, 
reuniões ou pelos corredores da Oitava, provoca 
uma reflexão: “por qual motivo sou grato hoje”? Nem 
sempre a resposta está na ponta da língua. Por vezes, 
o que vem à memória é um motivo de reclamação. Já 
passou por isso?

Uma data de novembro, porém, neste ano 
celebrada no dia 28, a quarta quinta-feira do mês, 
inspira os pensamentos de gratidão: o feriado de 
Ação de Graças, muito popular nos Estados Unidos 
e Canadá, lá chamado de Thanksgiving, mas também 
lembrado aqui no Brasil, principalmente por nós, 
protestantes. 

Lá nos países da América do Norte a data é tão 
ou mais grandiosa do que o próprio Natal. Ela tem 
suas origens ainda no século XVII, quando cristãos 
agradeciam pelo tempo de boas colheitas. De lá para 
cá, a data tornou-se um feriado nacional e tomou 
grandes proporções. O dia de Ação de Graças é 
encenado em dezenas de filmes e dá o início oficial às 
compras de fim de ano no hemisfério norte. 

Por aqui, no Brasil, não há a cultura das grandes 
mesas familiares neste dia, com peru assado, purê 
de batatas ou torta de maçã. Mas o que se pode 
aprender a partir da enorme importância que eles 
dão ao feriado? Render graças ao Senhor! É claro, não 
só no dia específico de novembro, mas criar o hábito 
de agradecer pelas grandes, médias e pequenas 
coisas; celebrar com a família e dar graças ao Senhor 
por todos os benefícios que ele nos tem feito!

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de 
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em 
favor de todos os homens.” (1 Tm 2.1)

POR QUE 
LIDERAR UM 
GCOI?

ção de
 raçasG

A
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

A Escritura nos ensina que a bondade é um fruto do Espírito 
e que esse fruto é gerado naqueles que foram salvos pela 
graça de Deus em Cristo Jesus. A bondade, como Fruto do 
Espírito, permite ao homem pecador fazer o bem e ser 
bom, bom no sentido mais verdadeiro da palavra. Afinal, 
a bondade é a essência da natureza de Deus. Ser bondoso 
não se trata apenas de ações, mas antes de tudo, um estado 
de alma, uma inclinação do coração.

Desde o início da criação, Deus projetou a Terra para 
refletir a sua bondade. Isso pode ser visto em cada detalhe 
da criação, por meio do seu amor manifestado na cruz, da 
graça imerecida, do perdão de pecados e da vida eterna. 
Quando ele criou as coisas da terra, as chamou de “boas”. O 
Senhor Jesus mostra a bondade de Deus e se importa com 
a criação quando nos lembra de que Deus conhece e cuida 
até dos pardais. 

Não podemos conhecer plenamente a bondade de Deus 
sem conhecer a Jesus Cristo, pois ele é a maior expressão 
de sua bondade. Agora que fomos salvos por Cristo 
e reconciliados com Deus, conseguimos refletir a sua 
bondade na maneira como interagimos com o mundo. Hoje 
podemos escolher o que é bom e manifestar a bondade de 
Deus em nós por meio de nossas ações.

De acordo com a Bíblia, a maldade vem naturalmente (Rm 
8.7); a bondade não, pois é gerada em nós pelo Espírito. 
Mas Deus tem um plano maravilhoso para transformar 
radicalmente nosso caráter! Cristo disse para fazer o 
bem a todos, até mesmo aos nossos inimigos! “Mas digo a 
vocês: amem seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, 
abençoem aqueles que o amaldiçoam e orem por aqueles que 
vos maltratam” (Lc 6.27-28). O verdadeiro crente, quando 
ofendido, ainda faz o bem a quem o prejudica e não busca 
vingança ou retorno como pagamento. Assim como um 
copo de água derramará água quando alguém esbarrar, 
um crente cheio do Espírito derramará bondade quando 
for empurrado. 

A bondade é uma nobre atitude e o propósito de escolher 
o certo em detrimento do errado, o bem em detrimento 
do mal. Como a Bíblia nos diz em Mateus 5.16, nossas 
boas obras glorificam a Deus e apontam diretamente para 
nosso Pai Celestial. 

Por estarmos ainda neste corpo corrompido pelo pecado, 
às vezes, precisamos nos esforçar muito para falar e agir 
bondosamente em relação ao nosso próximo. Precisamos 
nos perguntar como nos sentiríamos se fôssemos tratados 
da maneira como tratamos os outros.

Aqui está uma passagem inspiradora a ser lembrada: 
“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo 
colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto 
tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente 
àqueles que são da família da fé” (Gl 6.9-10). 

Não podemos ser bons sozinhos, pois a bondade é 
originada em Deus, como disse Jesus: "ninguém é bom, 
exceto Deus" (Mc 10.18b).

Deus, em sua Palavra, não permite que o mal tome espaço 
neste mundo, mas manda seus filhos vencerem o mal com 
o bem (Rm 12.21). Tenhamos sempre em mente que nossas 
expressões de bondade podem diminuir os efeitos do mal 
neste mundo. À medida que o Espírito Santo produz o fruto 
da bondade em nós, nos tornamos "sal" e "luz" (Mt 5.13-14).

Manifeste sempre o bom perfume de Cristo diante das 
pessoas por intermédio de suas palavras e de suas ações. 
Seja generoso e bondoso sempre. Trate as pessoas 
chegadas e as desconhecidas com a mesma ternura, doçura 
e amor, como se estivesse conversando ou fazendo algo 
para o Senhor Jesus, pois a sua Palavra nos adverte:  “Não 
vos esqueçais de praticar a hospitalidade; pois agindo assim, 
mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos” (Hb 13.2).

Pr. Eloízio Coelho · Pastor Auxiliar

F R U T O  D O  E S P Í R I T O

Bondade
“Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade,

a benignidade, a bondade, a fidelidade…” (Gl 5.22) 
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INFANTIL E JUNIORES •

O QUE ACONTECEU COM O

R.: ESCRAVO

POWERPOINT

Depois que a família de José foi morar no Egito, 
algumas gerações se passaram e um novo rei foi 
coroado por lá. Esse novo rei não era tão legal com os 
israelitas, pelo contrário, fazia o povo de Deus sofrer. 

Observe a primeira letra de cada objeto, monte a 
palavra e descubra o que o povo de Deus passou a 
ser no Egito.

Leia Êxodo 1 e 2 para saber mais sobre essa história.

Dia de brincadeira… Dia de brincar! Este foi o 
tema do PowerPoint 2019, realizado no sábado 
do dia das crianças, no dia 12, no estacionamento 
da Oitava. 

Uma tarde divertida, animada, cheia de atrações, 
brincadeiras, jogos, sorteios, amigos, sorrisos… 
E, claro, evangelismo, Palavra de Deus, oração, 
intercessão pelos pequenos e adoração ao Senhor.

Centenas de crianças participaram e foram 
abençoadas, tiveram a semente do Evangelho 
plantada em seus corações.

Ore para que essas sementes germinem e 
rendam bons frutos, conversões e famílias 
inteiras alcançadas pelo Senhor Jesus!

“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, 
de todo o teu coração, de toda a tua 
alma e de toda a tua força.” (Dt 6.5)

Adaptado de: www.ebdonline.com.br  

POVO DE DEUS?
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ACONTECE NAS OITAVAS

Betim
O Ministério Infantil da Oitava Betim realizou em outubro 
uma Feira de Talentos. Segundo o Pastor Adelchi Rangel, 
o evento foi uma oportunidade de “trabalhar sobre 
personagens bíblicos, valor do ‘dinheiro’ e participação 
nas atividades do ministério”. 

Ore pelas crianças da Oitava Betim e participe das 
programações da igreja!

Matozinhos
As obras na Oitava Matozinhos seguem em ritmo acelerado! 
Iniciada no final do mês de setembro, a reforma do templo 
está bem evoluída e o novo espaço começa a tomar forma. 
Enquanto a obra não é entregue, as programações da 
igreja são realizadas em uma tenda.

Ore pela reforma e abençoe como puder!

Santa Luzia
A Oitava chegou a Santa Luzia recentemente, mas já atua 
para abençoar a cidade e impactar a vida das pessoas. No 
dia das crianças, a igreja promoveu um dia de brincadeiras 
e evangelismo, inclusive, com o teatro: “Jesus me ama, por 
isso estou feliz”. As crianças ainda ganharam lanches e 
presentes!

Se você ainda não conhece a Oitava Santa Luzia, programe-
se e faça uma visita a um dos cultos!

•  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 8H30 ÀS 17H , 
NA OITAVA IGREJA 

Presenças confirmadas:
Pr. Jeremias Pereira, Pr. Marcelo 
Gualberto e Dr. Ismael Sobrinho.

Inscrições abertas. 

RETIRO JOVENS ADULTOS
INSCRIÇÕES ABERTAS!

15 A 17 DE
NOVEMBRO

READ



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

MINISTÉRIO INFANTIL


