
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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Aos presbíteros pela dedicação e oração 
em favor da igreja, que tem contribuído de 
modo tão decisivo para que a Oitava construa 
uma história de impacto em muitos lugares 
do Brasil e do mundo.

Aos diáconos e colaboradores pelo cuidado 
com as viúvas, órfãos, irmãos enfermos, 
pelo socorro a membros em momentos 
de necessidade financeira; famílias que 
enfrentam morte de entes queridos; pelo 
cuidado com a ordem e reverência no culto; 
pela atenção com o púlpito e cada pastor 
em particular e pelo cuidado em preparar 
mensalmente a ceia do Senhor.

Aos professores de Escola Bíblia de 
Treinamento de adultos, jovens, adolescentes 
e crianças, que dedicam algumas horas da 
semana no estudo da Bíblia e oração em 
favor dos seus alunos para que tenhamos 
crentes mais firmes nas Escrituras. 

Aos líderes de ministérios, gente que se doa, 
realiza, cuida e inspira muito nossas vidas. 

Aos líderes de GCOIs – Grupos de 
Crescimento da Oitava - e aos anfitriões 
que ajudam de modo tão exponencial no 
pastoreio da igreja.

À nossa equipe de funcionários e 
terceirizados que trabalham com dedicação 
procurando servir com amor e boa vontade 
em tudo.

À nossa equipe pastoral que tem sido 
unida, amiga, dedicada, fervorosa, criativa, 
sacrifical e piedosa.

Aos maridos, esposas e pais que mesmo 
não sendo membros da igreja apoiam seus 
familiares.

À minha família e a todas as famílias 

pastorais, que dão suporte e apoio e que são 
compreensivos e intercessores. 

Aos membros que não conseguem mais 
frequentar com regularidade os trabalhos 
da igreja porque estão enfermos, idosos, 
ou moram em outros lugares, mas são 
encorajadores, contribuintes e intercessores.

A cada um dos milhares de servos/
voluntários: crianças, adolescentes, jovens, 
jovens adultos, casais jovens, casais adultos, 
homens, mulheres, divorciados e viúvos que 
participam de maneiras tão variadas, muitas 
vezes de modo anônimo e contribuem para 
que a Oitava Igreja permaneça a serviço de 
Cristo e da evangelização do mundo.

A cada um que contribui com seus dízimos 
e ofertas e deste modo cooperam para o 
sustento de todo o Projeto que o Eterno 
tem confiado à Oitava Igreja para ser uma 
igreja Bíblica, Contemporânea, Acolhedora 
de pessoas, Presente na cidade e Parceira na 
evangelização do mundo.

Uma igreja que tem um povo assim é de 
fato uma comunidade inspiradora. Que o 
Eterno acrescente sobre cada um mais e mais 
por causa de sua bondade e generosidade, 
dedicação e serviço a favor do Reino de Cristo, 
por intermédio desta amada igreja.

Oitava 50 anos! Uma igreja para 
seguir amando, servindo, abençoando e 
impulsionando para a glória de Deus e o bem 
dos povos e nações.

Um grande abraço.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

UMA PALAVRA DE GRATIDÃO 
E RECONHECIMENTO



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

#OITAVAIGREJA

oitavaipbh oitavaigreja

oitavaigrejaoitavatv
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Nosso pecado nos separou de Deus. O texto 
de Romanos 5.10 diz que éramos inimigos de 
Deus. Mas, quando Cristo morreu na cruz, ele 
tornou possível que os inimigos fizessem as 
pazes. Nossa “reconciliação” com Deus, então, 
envolve o exercício de sua graça e o perdão 
de nosso pecado. O resultado do sacrifício de 
Jesus é que o nosso relacionamento mudou 
de inimizade para amizade.

Esta é a mensagem! Hoje vos nasceu o 
Salvador que é Cristo, o Senhor! Os céus estão 
se reconciliando com a terra, o visível com o 
invisível, o ordinário com o extraordinário, o 
natural com o sobrenatural, o sagrado com 
o secular, Deus com os homens, os homens 
com eles mesmos e uns com os outros.

Em que consiste a mensagem da 
reconciliação? Cristo, o único homem sem 
pecado, foi identificado na cruz com o próprio 
pecado, a fim de expiá-lo. Assim, pela graça, 
Deus anulou o pecado que nos separava dele 
(v. 21). “As coisas antigas já passaram.” Deus 
não as conserta, ele se agrada em fazê-las 
novas, sim, em fazer de cada crente uma 
nova criatura (v. 17). Mas, antes de tudo, você 
está reconciliado com ele?

A reconciliação com Deus é sempre 
necessária e urgente. Reconciliar-se com o 
Senhor é deixar-se fazer novamente amigo 
dele, experimentar sua misericórdia e deixar 
que ele a exercite em nós!

A reconciliação com nossos irmãos é 
essencial. É a oração do Pai Nosso: “Perdoai-

nos assim como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido”. Com certeza, não haveria 
verdadeira reconciliação com Deus se não 
houvesse um perdão sincero pelas faltas de 
nossos amigos e familiares.

Que neste tempo você e eu possamos 
lembrar a essência de tudo. Reconciliação. 
O Reino de Deus nos corações. O amor de 
Deus nos amando primeiro e além de todo o 
entendimento. Paz na terra entre os homens. 
Paz com Deus. Paz consigo mesmo. Riqueza 
inesgotável em meio ao mais profundo 
despojamento. Graça. O Deus que quer bem 
aos homens. O Deus que estava em Cristo 
reconciliando consigo mesmo os homens.

Se este Jesus ainda não ganhou sentido na 
sua vida ou se você se afastou dele, é tempo 
de fazer novas escolhas. É somente através 
dele que a sua vida estará completa e será 
plena, mas você precisa tomar uma decisão 
neste momento.

Entregue-se ao Salvador ou reconcilie-se 
com ele. Não deixe que seja este clima de 
Natal apenas algo passageiro, pois ele 
passará quando terminarem as festividades 
e os dias voltarem ao normal. Aproveite hoje 
para tomar uma decisão consciente, além 
da sua emoção, de deixar Jesus ser o seu 
Senhor e Salvador.

É Natal. É chegado um novo tempo. É tempo 
de reconciliação.

Pr. Thiago Assumpção • Pastor Auxiliar 

JESUS NASCEU!
A RECONCILIAÇÃO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Thiago Assumpção
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Criação e Diagramação 
· Adriel Grando e Larissa Lopes 
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e 
Arthur Möller 

Informativo · nº 2.564
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.200

Escolhidos os ganhadores do nosso Concurso de Artes 
Visuais! O vencedor na categoria Infantil foi o Pedro 
Mourthé, 10, autor da obra: A 8ª igreja influenciando todos 
os povos da Terra. Já a categoria Adulto teve, no 1º lugar, 
Charles Heringer, 40, autor da obra: Cinquentão Sustança; 
e em 2º lugar, Larissa Barros, 42, autora de: O impacto da 
Oitava Igreja no mundo. Parabéns aos ganhadores!

Vencedor Categoria Infantil
Título: A Oitava Igreja influenciando 
todos os povos da Terra
Autor: Pedro Mourthé Barros, 10 anos
Técnica: Desenho à mão livre, 
escaneado e impresso em papel 
couché
Dimensões: 37 cm x 34 cm

Vencedor Categoria Adulto
Título: Cinquentão Sustança
Autor: Charles Heringer, 40 anos
Técnica: Photoshop
Dimensões: 42 cm x 30 cm

2º lugar Categoria Adulto
Título: O impacto da Oitava Igreja 
no mundo
Autor: Larissa de Souza Barros, 
42 anos
Técnica: Autocad, Sketchup, 
Photoshop e Corel Draw
Dimensões: 68 cm x 55 cm

Nesse sábado, 21/12, os Pastores Adelchi 
Rangel, responsável pela Oitava em Betim, 
e Israel Abreu, um dos responsáveis pela 
READ e pelo ministério Jovens Casados, 
completaram três anos de ordenação 
pastoral. Que o Senhor Jesus os abençoe 
e lhes conceda, a cada dia, graça e 
prosperidade no ministério!

PASTORES  ADELCHI RANGEL  E  ISRAEL ABREU: 
3 ANOS DE ORDENAÇÃO PASTORAL
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GCRIE

A AWISO precisa de professores voluntários 
para cursos de artesanatos diversos.

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

PROFESSORES VOLUNTÁRIOS

MENSAGENS
EM ÁUDIO

Ouça as pregações da Oitava
no SoundCloud e compartilhe 

com seus amigos!

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 



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

CULTOS DA 
VIRADA

Dia 31 de dezembro 
18h | 20h |22h30

Culto

Dia 25/12, às 20h.
Venha e traga a sua família!

de Natal
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