
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 ano de 2019 começou com mudanças, 
reforma, cultos na tenda… Grande 
expectativa pelo Jubileu de Ouro, os 50 
anos da Oitava! Algumas preocupações 
e angústias. A política nacional sinalizava 
interrogações. Mas Deus é fiel. Podemos 
recordar quantas coisas belas nós 
experimentamos!

O Conselho da igreja se manteve unido, 
atuante, animado, cheio de fé e ousado no 
Senhor, tomando e efetivando decisões 
sábias e corajosas que impulsionaram a 
vida da igreja.

A equipe pastoral melhorou! Mais amiga, 
mais unida, todos buscando o mesmo 
alvo e o mesmo foco. Jejuamos e oramos 
pedindo a Deus sinais da Graça no meio do 
povo. Trabalhamos arduamente buscando 
as ovelhas que o Senhor nos confiou e 
procurando ganhar outras para o Reino de 
Deus. E no próximo ano teremos mais um 
pastor licenciado. 

Os GCOIs melhoraram! Treinamos novos 
líderes e supervisores, alinhamos todos 
numa mesma direção, multiplicamos grupos 
e alcançamos ainda mais vidas por meio dos 
Grupos de Crescimento.

Os ministérios melhoraram! Mais pessoas, 
mais comunhão, mais consagração. O 
Ministério de Mulheres fez um trabalho 
maravilhoso; os adolescentes iluminaram 
a igreja; cresceram os ministérios de 
Jovens Adultos e de Jovens Casados; nossa 
juventude vive com energia; o Ministério de 
Família vai se fortalecendo; os ministérios de 
música marcaram de maneira linda a vida 
da igreja. Infantil e Juniores renovaram a 
vitalidade da igreja. Treinamos professores 
de adultos, adolescentes e crianças.

A obra missionária melhorou!  Mantivemos 

os projetos e parcerias sociais. Realizamos 
ações de cidadania em Belo Horizonte e 
São Tiago, além das ações indiretas nas 
cidades onde estamos localizados: Betim, 
Matozinhos, Nova Lima e Santa Luzia. 

A AWISO, nossa ação social, atuou 
eficazmente com a Operação Caixa de 
Sapato e impulsionou os vários projetos 
sociais da igreja. Distribuímos centenas de 
cestas básicas, bíblias, folhetos e fizemos 
grandes impactos evangelísticos.

Além disso, recebemos mais de 500 
novos membros! Nossas “Oitavas” também 
frutificaram. Inauguramos a Oitava em 
Santa Luzia; mudamos de endereço e 
reformamos o novo espaço em Nova 
Lima; e construímos um templo novo em 
Matozinhos. Reformamos nosso templo! 
Recebemos muitos preletores e músicos 
convidados. Vimos curas, milagres, 
libertações, conversões e restaurações! 
Com a graça de Deus tive sucesso em 
minha cirurgia e recuperação e fui 
reeleito Pastor Titular. Fomos virados “de 
vasilha em vasilha” (Jr 48.11). Sofremos, 
choramos e, em muitas madrugadas, 
nossa alma gemeu aos pés do Rei. 
Tivemos grandes decepções, perdas e 
dores. Deus fortaleceu nosso caráter e 
segue aperfeiçoando nossa conduta.

Temos muito o que melhorar, sonhar, 
realizar e avançar. “Aquele que começou a 
boa obra em nós há de completá-la” (Fp 1.6). 
Entretanto, podemos dizer: “Grandes coisas 
fez o Senhor por nós” (Sl 126.3). Chegamos 
reanimados ao final de 2019 e com riso nos 
lábios e brilho nos olhos. Foi mesmo um 
ano de Jubileu. Glória a Deus! 

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

FOI UM ANO DE BÊNÇÃOS



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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“O coração do homem pode fazer planos, 
mas a resposta certa dos lábios vem do 
SENHOR.” (Pv 16.1)

Ao olharmos para o texto de 
Provérbios e para a carta de Tiago (4.13-
16), percebemos que muitas vezes nos 
encontramos em uma área perigosa, que 
divide o planejamento da presunção.

É muito importante observar que 
em nenhum dos textos existe uma 
orientação contrária ao planejamento. 
Pelo contrário, toda a Bíblia valoriza a 
organização. Vemos a ordem estabelecida 
desde a criação em Gênesis, quando tudo 
foi criado ao seu tempo, e em toda a 
Escritura vemos exemplos dos benefícios 
de um bom plano.

Neemias estava preparado para a 
reconstrução dos muros de Jerusalém, 
existia uma ordem clara sobre como as 
12 tribos iriam se locomover durante o 
período no deserto, os levitas sabiam o 
que cada um deveria fazer para desmontar 
e montar novamente o tabernáculo. 
Exércitos se preparam para ir para a 
guerra. Construtores se organizam para 
iniciar as obras.

Mas existe um perigo: deixar Deus fora 
do planejamento. O que Tiago condena 
de forma veemente é o planejamento 
em que a vontade de Deus é deixada 
de lado e o homem assume o controle 
de sua vida, seja nos projetos de curto, 
médio ou longo prazo. A arrogância 
prepotente faz com que o homem aja de 
forma impensada. De forma prepotente 
o homem confia em suas habilidades 

pessoais e vê o resultado como fruto 
apenas do seu esforço e sua dedicação. 
“Farei negócios, terei lucros, viajarei...” são 
palavras que apontam para um caminho 
perigoso: o caminho da autossuficiência.

Como é bom não depender apenas 
do meu esforço. Como é maravilhoso 
colocar Deus no meu presente e o colocar 
presente no meu futuro. O alerta bíblico é 
que não temos nenhum controle sobre o 
nosso futuro, por isso devemos ter Deus 
sempre presente em tudo que fazemos.

Quantas pessoas sonham com um 
futuro cheio de dinheiro e de prosperidade, 
mas perdem tudo porque, ao longo da 
caminhada, se afastaram dos propósitos 
de Cristo?! Sejamos sábios.

Façamos planos. Tracemos metas. 
Busquemos o lucro e a prosperidade. 
Mas que em todas essas coisas, qualquer 
coisa que fizermos, façamos para a glória 
de Deus.

Quais são as recompensas daqueles 
que fazem a vontade de Deus? Eles se 
regozijam em profunda comunhão com 
Cristo (Mc 3.35), têm o privilégio de 
conhecer a Verdade de Deus (Jo 7.17), têm 
suas orações respondidas (1 Jo 5.14-15) e 
a garantia de uma gloriosa recompensa 
na volta de Jesus (Mt 25.34).

Pr. Eduardo Borges • Pastor Auxiliar

NOVAS DECISÕES PARA UM  NOVO ANO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Eduardo Borges
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

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

Informativo · nº 2.565
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 2.000

Parabéns, Pastores! Que as bênçãos do Eterno sejam abundantes em suas 
vidas, famílias e ministérios! 

25/12 - Pr. Eduardo Borges (14 anos) 27/12 - Pr. Iury Guerhardt (11 anos)

29/12 - Pr. Bruno Barroso (6 anos) 30/12 - Pr. Roberto Santos (22 anos)

ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO PASTORAL

O grupo precisa de vozes graves, 
masculino e feminino.

Deseja fazer parte? Entre em contato 
com Rosana Gonçalves: 99938-6079.

PARTICIPE DO CORAL BENDIZE
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SEJA UM VOLUNTÁRIO 
NO MONTE SINAI

Médicos e profissionais de saúde, 
aqui na Oitava há espaço para 
você servir!
Queremos conhecê-lo e 
apresentar-lhe o nosso ministério.

Fale conosco: 
Denise 99970-5629.

CURSOS DO MINISTÉRIO 
DE FAMÍLIA

Novas turmas em 2020!
Classes para homens, pais, 
mulheres e famílias.

Invista em seu lar, faça sua 
inscrição!

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS 
26 DE JANEIRO

Se você deseja batizar seu filho, participe da aula 
sobre Teologia do Pacto no dia 20/01, às 20h.
 
Entre em contato com a 
secretaria e confirme sua presença. 

As inscrições para o curso preparatório 
para missionários já estão abertas!

Garanta sua vaga!

VOCACIONADOS 2020



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

da
Virada

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

Cultos
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