
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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O nascimento de Jesus Cristo é, sem 
dúvida, um milagre, algo sobrenatural e 
inexplicável. Primeiro, pela sua natureza 
humana e divina - Jesus sempre foi Deus, 
mas também se manifestou neste mundo 
como homem. Segundo, pela maneira 
e circunstâncias em que nasceu - Ele foi 
concebido por uma moça virgem (Mt 1.23).

Quando lemos as Escrituras, lemos sobre 
o seu nascimento virginal. Isso significa que 
o Senhor Jesus teve uma mãe humana, mas 
não teve um pai humano. Embora seu pai de 
criação fosse José, o seu verdadeiro Pai era o 
próprio Deus. É interessante pensar que, na 

esfera humana o Senhor Jesus não teve Pai; 
e como Deus, ele não tem mãe.

É importante salientar que o Senhor Jesus é 
o maior mistério de Deus revelado a nós, pois 
as Escrituras dizem que Ele é o próprio Deus 
encarnado. O Verbo que no princípio estava 
com Deus e era Deus se fez carne e habitou 
entre nós, cheio de graça e de verdade.

Todos os seres humanos que já passaram e 
ainda passarão pela terra são descendentes 
de Adão, e, portanto, são herdeiros do 
pecado. Quando uma criança nasce, já 
nasce pecadora, pois herdou o pecado 
de Adão. O nascimento do Senhor Jesus é 
diferente de tudo o que você já viu. Ele não 
é descendente de Adão; embora nascido 
da mulher, o embrião gerado no ventre de 
Maria originou-se do Espírito Santo. 

JESUS NASCEU!
O MILAGRE

Novidade: É a Boa Nova de que Deus desceu 
entre os homens. Ao nascer, Jesus se tornou o 
Emanuel, o Deus conosco, que está sempre 
ao nosso lado para nos ajudar. A mensagem 
dos anjos continua a mesma: “…Não tenham 
medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande 
alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade 
de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor” (Lc 2.10-11). Todos precisam saber 
que Jesus redime do pecado, é a esperança 
de uma vida melhor, a segurança de vida 
eterna e é o criador de um novo povo: a igreja 
da qual Ele é o Cabeça. Podemos, portanto, 
permanecer nesta terra como novas criaturas, 
pelo poder do Espírito Santo.

Alegria: Há muitas alegrias no feriado do 
Natal: o encontro da família, dos amigos, 
os presentes, a comida e, para muitos, a 
bebedeira. São alegrias passageiras que às 
vezes nem duram o feriado. Zacarias (520 
a.C) profetizou assim: “Alegre-se muito, cidade 

de Sião! Exulte Jerusalém! Eis que o seu rei vem a 
você, justo e vitorioso, humilde e montado num 
jumento…” (Zc 9.9). A alegria está na certeza 
de que Jesus nasceu para nos trazer a paz 
com Deus. Ele morreu pelos nossos pecados 
e ressuscitou para garantir que todas as suas 
palavras e promessas permaneçam para 
sempre. Nele encontramos a verdadeira 
razão de viver. Ele nos dá alegria sobrenatural, 
inclusive em tempos de aflição e dor. Ele nos 
dá um privilégio e uma missão: fazer seu 
nome conhecido entre todos os povos.

Tempo oportuno: “Mas, quando chegou 
a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido debaixo da Lei 
a fim de redimir os que estavam sob a Lei, 
para que recebêssemos a adoção de filhos” 
(Gl 4.4-5). Jesus nasceu no tempo certo e 
oportuno. Deus, soberanamente, controla 
a História. O mundo tem um governante 
geral, soberano, sábio e amoroso. Seu 
relógio nunca atrasa ou adianta. Por isso 
nossos corações podem descansar em sua 
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providência e cuidado, sem temer qualquer 
circunstância. A encarnação de Cristo, sua 
crucificação e ressurreição aconteceram no 
tempo certo, o tempo de Deus. Sua segunda 
vinda também o será. Ele tem o controle 
da História, da nossa história pessoal e da 
história da igreja.

Amor: “Porque Deus tanto amou o mundo 
que deu seu Filho Unigênito, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” 
(Jo 3.16). O amor de Deus, revelado em Jesus 
Cristo,  restaura a humanidade decaída, dando 
esperança de um novo dia. “Todavia, Deus, que 
é rico em misericórdia, pelo grande amor com que 
nos amou, deu-nos vida com Cristo…” (Ef 2.4-5a). 
Vale a pena confiar no amor de Deus.

Liberdade: Em Cristo somos livres do 
pecado, do mundo e do diabo. “…Todo aquele 
que vive pecando é escravo do pecado… Portanto, 
se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres” (Jo 
8.34-36); “Mas agora que vocês foram libertados 
do pecado e se tornaram escravos de Deus, o 
fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é 

a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, 
mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo 
Jesus, nosso Senhor” (Rm 6.22-23). Liberdade 
para ter comunhão com Deus; liberdade 
para amar a Deus, servir a Ele e ao próximo; 
liberdade para glorificar a Deus; liberdade 
para sermos testemunhas do Evangelho. Sem 
Cristo, tudo isso é abominação. Em Cristo, o 
salvo tem: liberdade para viver sob a ação do 
Espírito e da Graça de Deus; liberdade para ser 
sal e luz do mundo; liberdade para viver fora 
da opressão da carne e do diabo; liberdade 
para perdoar e reconciliar uns com os outros.

Natal verdadeiro é Jesus Cristo. Sem Ele, é 
apenas uma festa para comer e beber. Celebre 
a Cristo em família e na comunhão dos irmãos. 
Conte às crianças a história de Cristo. Fale do 
amor d’Ele. Louve a Deus pelo seu grande amor 
por nós. Reconcilie sua vida com Cristo. Siga a 
Cristo Jesus. Desejamos à toda a amada igreja 
um Natal de paz, com Jesus Cristo, o Emanuel, 
Deus conosco, nosso Senhor.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

Podemos dizer que o Senhor Jesus veio da 
semente da mulher, porém não é descendente 
de Adão. Isso é maravilhoso e nos faz entender 
a sua impecabilidade, sua santidade e sua 
pureza. Ele não herdou o pecado de Adão. Ele 
nunca pecou!

O Senhor Jesus nasceu num tempo, numa 
cultura e numa família escolhida por Deus. No 
seu nascimento houve adoração de anjos e 
presentes de amigos. Os céus e a constelação 
se moveram para anunciar sua chegada à 
terra. O nascimento do Senhor Jesus também 
desencadeou perseguição, inveja dos grandes 
e morte de inocentes. 

Seu nascimento é um divisor de águas 
na história da humanidade; depois d’Ele, o 
mundo jamais foi o mesmo! Na sua vinda, os 
homens passaram a ter a oportunidade de 

serem iluminados, de saírem das trevas para 
a verdadeira luz e serem salvos. Com o seu 
nascimento, o inferno tremeu e os demônios 
se apavoraram ao ponto de quererem matá-lo. 
Porém, a providência de Deus o preservou. Esse 
era o grande, magnífico e maravilhoso plano de 
Deus que não seria sabotado pelo inferno.

A vinda do Messias a esse mundo foi 
o maior e mais importante de todos os 
acontecimentos já ocorridos na história da 
humanidade. Ele veio para comprar com 
o seu sangue pessoas de todas as raças, 
povos, línguas e nações. Anunciemos o seu 
santo Nome entre os homens. Proclamemos 
a sua história magnífica que impacta as 
mentes rebeldes, mas alivia, consola e salva 
o pecador arrependido.

Pr. Eloízio Coelho • Pastor Auxiliar 



VENHA PARA 
A OITAVA!

Entre em contato com:
integracao@oitavaigreja.org.br
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Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Eloízio Coelho
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Criação e Diagramação 
· Adriel Grando e Larissa Lopes 
Revisão de texto 
· Arthur Möller 
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O Pr. Luís Fernando Nacif Rocha completa 
18 anos de ordenação pastoral neste 
segunda-feira, 16/12! Um dos responsáveis 
pelos trabalhos missionários da Oitava, ele 
também atua em outras frentes aqui na igreja, 
como: no setor de Tecnologia da Informação; 
e no Conselho de Educação Religiosa (CER). 
Pastor Luís, agradecemos o seu empenho e 
dedicação, e desejamos que sua vida e seu 
ministério prosperem mais a cada dia!

Celebramos nessa semana a formatura dos 
alunos do CETRO, o Centro de Treinamento 
da Oitava! Após meses de aulas, de estudo e, 
claro, de muito aprendizado, os estudantes 
receberam o certificado de conclusão do 
curso e estão agora ainda mais preparados 
para proclamarem as Boas Novas. 

Deseja se aprofundar nas Escrituras e 
aprender com o CETRO? Acesse o site 
da Oitava (Ensino > Cetro), informe-se e 
aguarde a abertura das inscrições!

PR. LUÍS FERNANDO: 
18 ANOS DE
ORDENAÇÃO PASTORAL 

FORMATURA DO CETRO

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

Dia 25/11, às 20h, na Oitava
Palestrante: Dra. Rachel Mazoni Costa, 
especialista em Urologia e Sexualidade Humana
Homens, tragam suas esposas!

PALESTRA DO HIG

SILÊNCIO DO HOMEM

GCRIE

O grupo precisa de vozes 
graves, masculino e feminino. 

Deseja fazer parte?  
Entre em contato com Rosana 

Gonçalves: 99938-6079.

PARTICIPE DO 
CORAL BENDIZE

PROFESSORES 
VOLUNTÁRIOS

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 

MINISTÉRIO INFANTIL

A AWISO precisa de  professores 
voluntários para cursos de 

artesanatos diversos.
 

Se você pode ajudar, entre em 
contato com a instituição: 3426-3562.

OPERAÇÃO CAIXA DE 
SAPATO 2019!
Adquira suas caixas após os 

cultos de 9h, 11h, 17h e 19h30.
Vendas somente na secretaria (últimos dias).

Valor: R$8,00.
Participe e abençoe crianças carentes no Natal!



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.

Hoje, nos cultos 
das 17h e 19h30

CULTOS DA VIRADA
Dia 31 de dezembro 

18h | 20h |22h30
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