
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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DESINTOXIQUE-SE

“Abandonem toda amargura, todo ódio 
e toda raiva. Nada de gritarias, insultos 
e maldades! Pelo contrário, sejam bons 
e atenciosos uns para com os outros. E 
perdoem uns aos outros, assim como 
Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês”. 
(Ef 4.31-32 – NTLH) 

Deixe fora do seu coração os pesos 
desnecessários das mágoas, das 
vingancinhas e dos rancores que são 
inimigos vorazes de sua saúde integral. 

Não retenha ofensas.
Não colecione grosserias.
Não guarde insultos e veneninhos que 

lhe foram endereçados.
Não fique lembrando daquelas fofocas 

sobre você, ouvidas num banheiro de 
festa, que eles ou elas não sabiam que 
você estava ouvindo “tudim”.

Perdoe os que lhe maldizem e abençoe 
os que lhe perseguem. Não responda a 
invejosos, fofoqueiros e implicantes. E 
nem se vanglorie disso.

Ria de si mesmo e deixe que os outros 
também deem risadas dos seus foras, das 
suas teimosias idiotas, dos seus cacoetes, 
de suas bizarrices e de suas manias. 

Agradeça ao Eterno os dons, os 
talentos, os amigos, as oportunidades, 
os esquecimentos, as provas, as 
tensões, as perdas, as conquistas… 
tudo é expressão de Seu amor fiel e Sua 
misericórdia invencível. 

Celebre os benefícios da graça 
comum: sol, lua, estrelas, ar, paladar, 
flores, beijos reluzentes, conquistas, 

presentes, benesses variadas. Músicas. 
Bons filmes. Passeios. Exercícios. Praia. 
Lazer. Rapadura. Tucumã. Água boa. 
Banhos diários. Pamonhas. Broas 
de fubá com “cafezim”. Uma roda de 
cantoria. Perfume no cangote. Ipês 
floridos. “Cumidademinasuaisô!”

Brinque mais. Leve a vida com mais 
leveza. Divirta-se um pouco. Pare de 
encher os outros! A vida é muito breve!

Celebre os benefícios da graça 
especial: o perdão dos pecados, a 
salvação, a presença do Espírito Santo, 
o dom da fé salvadora e da fé para 
milagres, os irmãos, a igreja.

Celebre quem você ama. Celebre os 
amigos. Celebre você. Acima de tudo e 
de todos: celebre a Cristo, nosso Senhor.

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo 
modo de pensar, sejam compassivos, amem-
se fraternalmente, sejam misericordiosos e 
humildes. Não retribuam mal com mal, nem 
insulto com insulto; ao contrário, bendigam; 
pois para isso vocês foram chamados, para 
receberem bênção por herança. Pois ‘quem 
quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde 
a sua língua do mal e os seus lábios da 
falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; 
busque a paz com perseverança. Porque 
os olhos do Senhor estão sobre os justos e 
os seus ouvidos estão atentos à sua oração, 
mas o rosto do Senhor volta-se contra os 
que praticam o mal’”. (1 Pe 3.8-12 – NVI)

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
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Ag.: 6633
C/C.: 18997-9
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Jamais haverá notícia melhor do que 
esta, a despeito do tempo ou lugar na 
história dos homens. Essa notícia traz 
consigo a resposta aos questionamentos 
da alma humana, e a mensagem que pode 
salvar e transformar o pecador. 

Para entendermos melhor a razão pela 
qual essa notícia é tão boa, precisamos 
voltar ao Gênesis, o início de todas as 
coisas. No princípio Deus criou o céu, a 
terra e tudo o que nela existe, e criou 
também o homem como coroa da criação. 
Dentre todos os seres vivos, o ser humano 
se destacou, pois foi criado à imagem e 
semelhança de Deus, com o propósito de 
ter comunhão com Ele. 

Deus e os homens viviam em um 
relacionamento de intimidade, amor 
e submissão. Adão e sua esposa Eva 
andavam com Deus todos os dias, pois o 
Senhor os visitava no Paraíso, de maneira 
que tudo o que havia ali era a perfeição. 

No entanto, a Bíblia relata que Satanás 
mentiu para Eva, e ela desobedeceu a 
Deus; Adão também acreditou na mentira 
e desobedeceu a Deus, de maneira 
que ambos pecaram e se tornaram 
indesculpáveis diante do Senhor, pois já 
não podiam desfazer o próprio erro. Eles 
traíram o Senhor e acreditaram que o 
diabo tinha uma proposta de vida muito 
melhor do que aquilo que Deus lhes tinha 
concedido. Eles, que haviam sido criados 
perfeitos, pecaram e foram aprisionados 
pelo pecado, que passou a reinar não só em 
suas vidas, mas em toda a raça humana. 

Por esta razão, Adão, Eva e todos os seres 
humanos foram afastados da presença de 
Deus. Um Deus completamente Santo não 
poderia tolerar qualquer grau de pecado, 
por menor que parecesse. Uma vez que o 
pecado entrou na raça humana, começou 
a destruir tudo e todos: o relacionamento 
do homem com Deus, consigo mesmo e 
com o seu próximo. E agora? 

Deus nunca deixou de estar no controle 
da História. Ele sempre soube de tudo e 
sempre governou sobre tudo. Por isso, fez 
uma promessa: Ele enviaria o seu próprio 
Filho para pisar a cabeça do diabo. Seu 
Filho, Jesus Cristo, também conhecido 
como Verbo (Aquele que deu ordem e 
tudo veio à existência), agora chegou entre 
os homens: o diabo será destruído, os 
pecados serão perdoados e toda pessoa 
que clamar por Ele poderá escrever uma 
nova história. Essa é a boa notícia do 
Apóstolo João! 

Jesus é o próprio Deus. Veio como 
homem, morreu por nossos pecados 
em uma cruz, ressuscitou ao terceiro 
dia e voltará para buscar aqueles que 
clamarem pelo seu Santo Nome. Neste 
Natal, não se esqueça: essa festa só existe 
porque Ele veio!

Pr. Israel Abreu • Pastor Auxiliar 

JESUS NASCEU! A ENCARNAÇÃO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Israel Abreu
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Criação e Diagramação 
· Adriel Grando e Larissa Lopes 
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e Arthur Möller 
Informativo · nº 2.562 

REUNIÕES
DO VITALIDADE

ENCONTRO ESTADUAL
DESPERTA DÉBORA

Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.200

“A cada quinta-feira, das 14h às 16h30, 
quando nos reunimos no Salão Social da 
Oitava, é com certeza um momento novo! 
Ser do Vitalidade não é ser velho, muito 
pelo contrário! Aqui somos amigos, irmãos, 
intercessores, divertidos, bons de papo... 
Enfim, somos doadores e recebedores 
de amor e carinho. Encerramos as nossas 
atividades em 2019, mas, no próximo 
ano, venha participar conosco! Sempre 
há espaço para mais um! O Vitalidade é 
bênção demais!

Com carinho e orações,
Glória Maciel da Mota”

Mais de 300 mulheres participaram 
do Encontro Estadual Desperta 
Débora, realizado na Oitava, no dia 
30/11. O evento começou no início da 
manhã e terminou por volta das 17h, 
após os Pastores Jeremias Pereira e 
Marcelo Gualberto, além do Psiquiatra 

Ismael Sobrinho, subirem ao púlpito e 
ministrarem com extrema sabedoria. 

Em 2020, o Desperta Débora completa 
25 anos. Ore para que o Senhor Jesus 
continue abençoando este ministério e 
participe das programações!
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Operação Caixa 
de Sapato 2019!

Adquira sua caixa 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!

A AWISO precisa de dentistas 
voluntários para atuar no projeto 
que atende pessoas em situação 

de vulnerabilidade social.
Entre em contato: 3426-3562.

PROJETO
AMPLIAR 

Centenas de livros e
materiais evangélicos.
Adquira e presenteie!

Médicos e profissionais de saúde, 
aqui na Oitava há espaço para você 

servir! Queremos te conhecer e 
apresentar o nosso ministério.

Fale conosco: Denise 99970-5629.

CONHEÇA A 
LIVRARIA DA 

OITAVA

SEJA UM 
VOLUNTÁRIO NO 
MONTE SINAI



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

15 DE DEZEMBRO,
ÀS 17H E 19H30.

15 DE DEZEMBRO, ÀS 9H.
TRAGA O SEU CONVIDADO!
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