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Olhe para trás com gratidão.
Podemos olhar para o ano de 2019 e dizer 

com a alma em festa: “grandes coisas fez o 
Senhor por nós, por isso estamos alegres”.

O que sonhamos em 2018 sobre as 
comemorações do Jubileu, Deus nos 
acrescentou muito mais. A Oitava “morou 
em uma tenda” por quatro meses (de 
janeiro a abril). A alegria, a consagração, 
a presença e o fervor espiritual eram, 
foram e continuam contagiantes no meio 
da amada igreja.  A reforma do templo 
e adaptação de nosso prédio e o ganho 
de novos espaços que envolveu a visão 
do Conselho, a ação da Comissão de 
Administração e ação dos presbíteros, 
horas de voluntariado, reflexão, trabalho, 
oração e investimento de tempo e de 
dinheiro foram e serão inesquecíveis.

Palavra Bíblica. Em tudo procuramos 
enfatizar que a Bíblia é a Palavra de Deus. 
Ela é superior aos tradicionalismos, aos 
modismos ou à própria tradição da igreja. Ela 
é a única regra de fé e prática. Enfatizamos 
as doutrinas da Graça. Afirmamos a 
depravação total da raça humana, a eleição 
dos salvos antes da fundação do mundo, 
a expiação limitada, a graça irresistível e a 
perseverança dos santos. Procuramos com 
zelo ensinar as Escrituras a todas as idades 
com o melhor método que possamos 
comunicar estas verdades eternas e 
buscamos ter um púlpito bíblico e fervoroso 
no Espírito Santo.

Oração. “A Igreja avança de joelhos”. 
Ao longo do ano, o que contemplamos 
alegremente foi uma igreja - desde as 
crianças até a vital-idade - que procurou 
estar aos pés do Senhor, buscando, 
batendo e encontrando no Senhor 
grandes e benditas respostas de oração. 
Intercessores que se revezaram desde 
as madrugadas e por noites inteiras em 
oração fervorosa, o que redundou em 
benefícios incontáveis para toda a igreja e 
para milhões de vidas ao redor do mundo.

Crescimento de nossas “Oitavas”. 
Nossas congregações avançaram neste 
ano do Jubileu.  O crescimento numeroso 
nos impulsionou a boas mudanças em  
Betim, Nova Lima e Matozinhos. Em Betim, 
alugamos mais um lote para funcionar 
como estacionamento, reformamos 
salas, ampliamos ministérios, crescemos 
os GCOIs e a igreja segue alegre no 
Senhor. Em Nova Lima, saímos do hotel, 
alugamos salas no Serena Mall e fizemos 
uma reforma exponencial nas mesmas 
para adaptá-las a uma igreja que cresce 
animadamente. Em Matozinhos, tivemos 
que derrubar uma construção, uma velha 
casa, e ampliar um espaço para 80 pessoas 
para um templo que pode comportar até 
250, sem falar nas salas de apoio. Tudo 
isso por causa da bondade e da bênção de 
Deus. Além disso, começamos uma nova 
Oitava na cidade de Santa Luzia.

Provisão. Experimentamos, neste ano 
do Jubileu, bênçãos com medida e bênçãos 
sem medida. Temos visto o suprimento do

Senhor alcançar os membros da igreja e 
também a própria Oitava como organização. 
Investimos em missões urbanas, nacionais 
e transculturais, plantação de igrejas, obras 
sociais, formação de pastores e missionários, 
cuidado com órfãos e viúvas, apoio a 
casas que trabalham com recuperação 
de moradores de rua, recuperação de 
dependentes químicos, somos parceiros 
de várias organizações chamadas 
“paraeclesiásticas”, ajudamos na construção 
de templos de outras igrejas presbiterianas 
e igrejas não presbiterianas. Mantemos o 
cuidado no fortalecimento dos de dentro 
(edificação) e somos uma igreja voltada para 
fora das quatro paredes (evangelização).

Evangelização. Durante este ano, 
o fervor evangelístico da igreja foi 
contagiante. Centenas e centenas de vida 
vieram a Cristo. Diariamente os membros 
testemunharam do Senhor Jesus. De modo 
incansável o púlpito da igreja afirmava: 
“você é um evangelista, meu irmão e minha 
irmã”; também desafiava: “nesta semana 
você falou de Cristo para alguém?”. E assim 
também nos GCOIs (Grupos de Crescimento 
da Oitava; nos acampamentos e retiros de 
jovens, adolescentes, casais, crianças; nos 
Retiros com Deus; nos impactos realizados 
no Carnaval nas ruas de Belo horizonte 
e em Ouro Preto; no Dia das Mães, 
evangelização pessoal no bairro, reuniões 
de oração na rua (realizadas pela Oitava 
Jovem quando ainda estávamos na tenda); 
evangelização nos presídios, evangelização 
de prostitutas, evangelização em 12 
cemitérios no chamado Dia de Finados; 
evangelização nos cultos, nas reuniões 
de oração, nas tardes de terça-feira com 
o Ministério de Mulheres… Louvado seja 
Deus que a igreja tenha respirado uma 
atmosfera de evangelização!

Atos de Bondade.  No ano do Jubileu, 
a Oitava resolveu dar presentes para 
a comunidade local e também investir 
para trazer alegria aos de fora. Fizemos 
uma reforma na escola pública do bairro 
– Escola Estadual Isabel da Silva Polck. 
Esta ação foi coordenada pela Oitava em 
parceria com outras organizações, como 
a  Associação de Bairro “Viver Palmares”; 
a ONG “O Grão”; a participação de 
voluntários nas casas de recuperação – 
“Vida Nova” e “Casa Jericó”. 

Este ato de bondade marcou o nosso 
Bairro Palmares, os alunos da escola, 
funcionários, professores e direção da 
mesma, a ponto de prestarem uma 
homenagem à igreja. Também fizemos 
uma reforma belíssima na Casa Jericó – 
pintando a casa, reformando quartos, 
sistema elétrico, quadras etc. Além disso, 
estamos em plena campanha de Natal 
com a Operação Caixa de Sapato, que é 
uma caixa preparada com roupa, material 
escolar, uma Bíblia, livro de histórias e 
algum mimo, como um brinquedo ou 
guloseima, para enviar para crianças que 
normalmente não ganham presentes no 
fim do ano, e também apoiar o ministério 

de um pastor ou evangelista numa reunião 
mais carente de nossa Pátria.

Além do mais, durante todo o ano, 
por meio de nossa ação social (AWISO), 
trabalhamos na recuperação de menores 
infratores (Regresso); por meio do 
projeto “Ampliar”, o consultório dentário 
atende pessoas de baixa renda e em 
situação de vulnerabilidade, crianças 
carentes e orfanatos; funcionamos com o 
“mercado solidário”, oferecendo alimento 
a pessoas de baixa renda; com o projeto 
“Acolher “, proporcionamos atendimento 
psicológico a pessoas que não têm 
condições com os custos.

Por meio do “Crescer”, atuamos junto 
às crianças com escola de jiu-jitsu e 
escola de música; doação de kits para 
recém-nascidos a famílias mais pobres; 
arrecadamos e doamos fraldas para asilos; 
atendemos pelo GAP (Grupo de Apoio a 
Famílias com Dependentes Químicos); 
impulsionamos os cursos de artesanato, 
os quais ampliaram as oportunidades no 
mercado de trabalho para muitas pessoas; 
O “Costurando Sonhos” confeccionou, com 
retalhos de tecidos, roupas para asilos 
e creches;  “Arte e Amor” – artesanato 
nos hospitais; por meio de voluntários e 
voluntárias do projeto “Semear e Resgate”, 
estivemos na rua levando alimento e 
esperança a moradores de rua; e também 
proporcionou cursos de capacitação com 
vistas ao primeiro emprego e melhora 
da renda familiar. Por meio do GCRIE, 
trouxemos esperança, preparamos e 
motivamos empreendedores, empresários 
e ajudamos a recolocar pessoas no 
mercado de trabalho.

Há, sem dúvida, aquelas bênçãos que 
nunca poderemos medir. Bênçãos do 
crescimento espiritual, do perdão, da paz 
no coração, da cura divina, da reconciliação 
no lar, dos livramentos angelicais, das 
conexões que impulsionam nossas vidas, 
dos testemunhos missionários, das 
lágrimas de quebrantamento, do coração 
sendo curado da luxúria, da infidelidade, 
do desamor, da preguiça e do ódio, 
da presença de pregadores que nos 
abençoaram de maneira tão profunda.

Podemos, com gratidão e bom ânimo, 
louvar ao Senhor Jesus Cristo, que é 
Aquele que sustenta a igreja e de quem 
todas as bênçãos fluem.

Voluntariado. Sem o ministério de 
nossos membros (homens e mulheres), na 
maioria das vezes anônimos, que serviram 
e servem com alegria e de modo sacrificial, 
nada teria acontecido de bom em nossa 
amada Oitava. Milhares se dedicaram e se 
dedicam para que a igreja seja fortalecida 
na fé, no amor, na esperança, na Palavra, na 
comunhão, no acolhimento, na ação social, 
na ação missionária e na evangelização do 
mundo. Mesmo com milhares engajados e 
comprometidos… HÁ VAGAS! Quem deseja 
servir encontra sempre uma oportunidade 
em nossa igreja.

O olhar para trás deste ano do Jubileu 
nos move a olhar para frente com fé e 
esperança. Há muito mais de Deus para 
nós. Aleluia.

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular

PALAVRA DO PASTOR • 

50 ANOS, JUBILEU DE OURO
DEUS DERRAMOU GRAÇA SOBRE GRAÇA
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E V A N G E L I S M O  D E  F I N A D O S

No feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, a equipe 
de evangelismo da Oitava saiu às ruas da Grande BH para 
levar palavras de conforto e esperança. Foram visitados, 
ao todo, 12 cemitérios: em BH, Betim, Matozinhos e Nova 
Lima. Os evangelistas abraçaram, consolaram e falaram 
do amor do Senhor Jesus às pessoas que estavam 
prestando homenagens e lamentando a ausência de seus 
entes queridos.

C E T R O  2 0 1 9

As aulas da turma Avançado do CETRO (Centro de 
Treinamento da Oitava) já estão na reta final! A formatura 
dos nossos irmãos será no dia 10/12, às 20h, no Salão Social.

P R .  M Á R I O  F R E I T A S  N A  O I T A V A

No dia 10/11, nos cultos de celebração das 17h e 19h30, 
recebemos o Pr. Mário Freitas, presidente do MAIS - Missão 
em Apoio à Igreja Sofredora. O tema da primeira ministração 
foi ‘O Deus da segunda chance’ e, na mensagem seguinte, o 
Missionário falou sobre o amor, enfatizando a importância 
de amarmos uns aos outros. Em ambas pregações ele 
contou histórias e deu exemplos de obstáculos comuns à 
vida de quem vive para propagar o Evangelho. Você pode 
rever os dois cultos em nosso canal no YouTube (OitavaTV)!
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ACONTECEU NA OITAVA  •

N O V O S  M E M B R O S

No dia 24/11, nos cultos das 9h e 17h, recebemos 73 novos 
membros, incluindo 26 batismos (11 crianças e 15 adultos). 
Graças ao Senhor Jesus, a Família Oitava não para de 
crescer! Ore para que nossa igreja continue avançando e 
conquistando a cidade de Belo Horizonte.

C O N F E R Ê N C I A  S E C R E T O

A conferência ‘Um convite ao secreto’, da Oitava Jovem, 
trouxe à igreja, nos dias 22 e 23/11, 350 jovens dispostos 
a experimentarem novas experiências com o Senhor 
Jesus. O staff - equipe de apoio que colaborou para o bom 
andamento do evento - teve ao todo 60 pessoas, as quais 
se revezaram nas mais diversas funções. “Um convite ao 
secreto é mais que um chamado, é a única esperança da 
igreja manter acesa a chama do primeiro amor”, comentou 
o Pr. Eduardo Borges, responsável pela OTJV.
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Os dias 15, 16 e 17 de novembro ficaram marcados na 
memória dos nossos adolescentes. O Congresso Alcance, 
realizado aqui na igreja, reuniu 220 meninos e meninas da 
Oitava e outros 15 que vieram de uma cidade do interior. 
Cultos impactantes, ministrações desafiadoras, louvor, 
oficinas e atividades como rappel e sessão de cinema - isso 
mesmo! Uma sala foi reservada para que todos pudessem 
assistir ao filme “Superação”. Ainda houve tempo para 
ações evangelísticas no shopping e nas proximidades. O 
resultado? Vários visitantes no culto de sábado à noite e 14 
decisões por Cristo.

“Os adolescentes foram transformados e motivados a 
caminharem com o Senhor”, afirmou o Pr. Iury Guerhardt, 
um dos responsáveis pela rede de adolescentes da Oitava 
(READ). De acordo com ele, cada congresso tem sua própria 
camisa e identidade, porém, a abordagem é sempre voltada 
para a evangelização. “Tratamos esse tema alertando os 
adolescentes sobre o nosso papel de influenciar as pessoas 
por onde passarmos. Neste ano a gente falou sobre os 
avivamentos ao longo da História e clamamos para que Deus 
nos use como instrumentos nas mãos d’Ele”, acrescentou.

Também responsável pela READ, o Pr. Israel Abreu 
descreveu o congresso como “um tempo maravilhoso”. “No 
culto de domingo à noite, me fantasiei de John Wesley, e o Pr. 
Iury se fantasiou de Charles Spurgeon. Falamos sobre a vida 
desses homens e relembramos a passagem bíblica em que 
Pedro prega em Jerusalém e três mil pessoas são batizadas”, 
relembrou. Outro momento destacado pelo Pastor foi a ação 
evangelística no shopping: “Os adolescentes se espalharam 
e, durante 15 minutos, leram a Bíblia. Após lerem, todos 
recitaram juntos João 3.16. Foi inspirador”.

Samantha Paim, 16, relatou que o Senhor ministrou muito 
ao seu coração durante o evento. “A presença d’Ele era 
perceptível em cada detalhe. Vimos a história de homens 
que semearam o Evangelho e fizeram a diferença, como 
Billy Graham e George Whitefield. Com isso eu aprendi que 
cada um de nós têm uma identidade n’Ele e que podemos 
fazer grandes coisas por meio do Nome do Senhor, basta 
aceitarmos o chamado. Nesses três dias, Jesus me mostrou 
a importância de seguirmos o que Ele mesmo diz em 
Mateus 5.13-16, sobre sermos sal e luz para o mundo e 
influenciadores na vida do próximo”, declarou.

Arthur Zica, 15, afirmou que os adolescentes foram 
chamados a uma busca incansável pelo Espírito de Deus por 
meio do arrependimento e da santidade. “Presenciamos, 
nas oficinas, quatro avivamentos históricos. Foram trazidos 
exemplos extraordinários do mover do Espírito”, lembrou. 
Para Karen Jéssica, 16, o congresso deste ano superou as 
edições anteriores. “Tivemos uma programação impecável. 
Um congresso que pode ser definido como: um só corpo, 
em um só espírito, com apenas um desejo: fazer o nome de 
Jesus conhecido”, finalizou.

E no mesmo final de semana, porém numa pousada 
em Matozinhos, mais de 80 pessoas participaram do 
Retiro ‘Redenção’, promovido pelo Ministério Jovens 
Adultos. A turma chegou ainda na noite de quinta-
feira, 14, véspera de feriado, para melhor aproveitar 
os momentos em comunhão e na presença do Senhor 
Jesus. Foram três dias intensos de ministrações, 
períodos de oração, louvor, busca pelo Espírito Santo 
e, claro, lazer e diversão.

“Que bom que a gente pode estar junto! Que bom que 
a gente pode celebrar a redenção no nome do Senhor 
Jesus Cristo! Como vimos em uma das ministrações, se 
a nossa primeira alegria for Deus, todas as outras coisas 
estarão seguras n’Ele. Bênção demais poder participar 
de um momento como esse. Meu coração está bem 
alegre, bem feliz”, comemorou o Pr. Gidiel Câmara, um 
dos responsáveis pelo JA.

Também à frente do Ministério, o Pr. Tiago Torres 
teceu elogios aos participantes: “Jovens comprometidos 
com a Palavra do Senhor, que se reúnem para buscar, 
para adorar e para se divertir, conhecer novas pessoas… 
Foi um tempo de redenção, de anunciar Aquele que 
redimiu, transformou e há de transformar a nossa 
história aqui e por todo o sempre na Eternidade”. O 
evento ainda contou com a participação do Pastor 
Arthur Correa, da Igreja Presbiteriana de Manhumirim. 
Na sua primeira participação em retiros do JA, ele 
comentou: “Foi um tempo muito bom. Deus falou 
muito aos nossos corações! O meu desejo é que este 
ministério seja sempre uma bênção na vida de todos”.

Dentre os jovens estava Lázaro Nassuma, natural de 
Guiné Bissau. A alegria por participar do evento estava 
estampada em seu rosto. “Não tivemos somente 
momentos de convivência e de comunhão, mas 
momentos em que buscamos ao Senhor, a presença 
de Deus. Três dias consecutivos na presença d’Ele. Eu 
aconselho todos os irmãos a marcarem presença [nas 
programações do JA], porque isso edifica o corpo de 
Cristo”, disse.

Raquel de Souza, da cidade de Conselheiro Lafaiete, 
participou de seu segundo retiro. Ela relembrou 
como conheceu o Jovens Adultos e falou sobre sua 
impressão do evento: “Conheci o JA na internet, por 
meio das redes sociais. Gostei bastante [do Redenção] 
e foi muito proveitoso. Cresci espiritualmente e está 
sendo muito bom conhecer todas essas pessoas”.

 •  SAIBA MAIS

CONGRESSO ALCANCE

RETIRO JOVENS 
ADULTOS
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A Bíblia relata o maior de todos os 
nascimentos. Não houve alarde, a 
“mídia” não se mobilizou para noticiar, 
os “paparazzi” não fizeram plantão 
na porta da maternidade, não havia 
seguranças de plantão. No entanto, 
nenhum bebê foi mais importante 
do que Ele. Seu nome foi conhecido 
desde a antiguidade e revelado aos 
seus pais de maneira sobrenatural. Ele 
se chamaria Jesus Emanuel, que quer 
dizer “o Senhor salvador está conosco”.

João, o apóstolo, registrou em 
seu evangelho o maior de todos os 
nascimentos. Não há nenhum outro 
que se compare a ele em grandeza e 
importância. Não houve ostentação, 
no entanto nenhum príncipe teve 
seu nascimento tão alardeado, tão 
noticiado, tão comemorado em todos 
os tempos. O maior de todos os 
nascimentos revelou:

A eternidade de Cristo. Todos os 
seres humanos foram criados, todos 
são criaturas. Todavia esta não é a 
história de Cristo. A Bíblia nos diz que 
Ele é eterno, não criado, sempre existiu. 
João nos diz que desde o princípio 
Ele estava com Deus; na verdade 
Ele era Deus. Jesus existe antes de 
qualquer existência. Sua gestação, seu 
nascimento, sua encarnação apenas 
fizeram parte do propósito maior de 
Deus para resgatar a humanidade. 
Ele teria que se humilhar, assumir a 
forma de um humano comum, vencer 
todas as limitações e passar por todas 
as provações de um humano comum, 
como um humano (Fp 2.6-8; Hb 2.17-
18). A Bíblia nos diz que o Emanuel é, era 
e sempre será o Cristo de Deus (Hb 13.8).

A singularidade de Cristo. O Emanuel 
é único, singular, incomparável. Não 
há outro além d'Ele; Ele é o centro 
de todas as coisas; Ele é o equilíbrio 
de toda Criação. O maior de todos 

os nascimentos revelou Aquele 
que é verdadeiramente singular, o 
Único. Palavras de Jesus sobre sua 
singularidade: EU SOU o caminho, a 
verdade e a vida (Jo 14.6); EU SOU a 
luz do mundo (Jo 8.12); EU SOU o pão 
da vida, o pão que desceu do céu (Jo 
6.48, 41); EU SOU a videira verdadeira 
(Jo 15.1); EU SOU o Alfa e o Ômega, o 
princípio e o fim (Ap 1.8; 22.13); antes 
que Abraão existisse, EU SOU (Jo 8.58); 
EU SOU o bom pastor (Jo 10.11, 14); EU 
SOU a porta das ovelhas (Jo 10.7); EU 
SOU a ressurreição e a vida (Jo 11.25).

A vitória de Cristo. O Emanuel 
sempre foi vitorioso. Sua vitória não 
foi conquistada no Calvário; ali ela 
apenas foi exposta ao mundo. Sua 
vitória ocorreu na Eternidade. O maior 
de todos os nascimentos nos revelou 
o maior de todos os vencedores. João 
nos diz que o império da escuridão 
foi invadido pela luz do vencedor. O 
Apocalipse nos apresenta o Cordeiro 
que venceu (desde sempre) e foi achado 
o único digno de tomar o livro das mãos 
d'Aquele que se assenta no trono e 
abrir os seus selos a fim de revelar o 
fim de todas as coisas (Ap 5.1-14). A 
vitória de Cristo foi definitivamente 
decretada na terra e no inferno (no céu 
ela sempre existiu) quando o sepulcro 
foi arrombado para que Ele saísse de lá 
com o mesmo poder que sempre teve. 
A ressurreição do Emanuel emudeceu o 
inferno. A morte – seu maior trunfo – foi 
assassinada pelo Deus que não morre.

A supremacia de Cristo. O Emanuel 
não depende de ninguém para ser 
completo. As pessoas não o receberam, 
mas isto não afetou sua divindade, 
nem diminuiu o seu poder. O projeto 
não foi maculado e nem necessitou ser 
retocado. O inferno jamais conseguiu 
e nunca conseguirá alterar o projeto 
de Deus. Jesus é quem convida para a 

vida. Ele é quem oferece a vida. Ele é 
quem recebe ou rejeita.

A missão de Cristo. O maior de 
todos os nascimentos nos revela 
uma grande e maravilhosa missão: o 
Emanuel veio estabelecer a verdadeira 
família de Deus. Por intermédio 
muitos foram feitos filhos de Deus 
(v. 12; Ef 2.13). Todavia, esta não é a 
maior de todas as missões. Salvar o 
pecador dos seus pecados, livrar os 
mortos espirituais de suas tumbas 
existenciais faz parte do plano maior, 
que é conferir glória ao Pai. O maior de 
todos os nascimentos confere a maior 
de todas as glórias ao Pai. Para isso ele 
vence as trevas e resgata os perdidos 
que glorificarão para sempre o nome 
do Pai. O Emanuel não apenas confere 
glória ao Pai, ele também revela a 
glória do Pai. Impossível falar do seu 
nascimento sem mencionar sua morte. 
As duas coisas são inseparáveis dentro 
do plano eterno de Deus. O advento 
apontava para a cruz. Sem a cruz, a 
missão seria incompleta. No advento 
também celebramos o Cordeiro que 
foi morto e por causa disto é o único 
digno de abrir o livro de todo selado 
(Ap 5). No advento celebramos a 
crucificação que rompeu com todos os 
lacres que mantinham a humanidade 
aprisionada. A crucificação aponta 
para a ressurreição. A ressurreição 
aponta para a parousia (a segunda 
vinda de Cristo).

O prometido veio e venceu! A 
promessa agora é com relação à sua 
segunda vinda.

Você está pronto?! Você está pronta?!

Pr. Gidiel Câmara · Pastor Auxiliar

MENSAGEM DE CAPA •
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•  DICAS

A N I V E R S Á R I O  D E  B H
Neste mês, mais especificamente no dia 12, Belo Horizonte 
completa 122 anos! A cidade que abriga a Oitava e que 
tanto nos alegra com sua beleza, sua história, seus pontos 
turísticos e com todos os seus encantos. O lugar onde 
o Senhor escolheu para que a nossa igreja nascesse, 
crescesse e florescesse.

Em suas orações, peça a Jesus para que a paz e a presença 
do Espírito Santo sejam cada vez mais presentes em nossa 
cidade; que os atuais e futuros governantes trabalhem com 
seriedade e comprometimento. Lembre-se sempre de amá-
la e preservá-la, para que os habitantes e turistas se sintam 
cada vez melhor aqui.

Parabéns, BH!

O senso comum afirma categoricamente que o tempo 
está passando cada vez mais depressa. Aparentemente, 
sim. Começamos a nos preparar para o próximo Natal 
quando ainda nem nos esquecemos de detalhes da ceia 
do ano anterior, não é mesmo? Mas, até onde se sabe, 
não existe nenhuma comprovação científica que ateste 
tal fato. Então, vale a pena ressaltar: todos nós ainda 
temos 24 horas por dia.

Você já parou para refletir sobre como tem utilizado 
seu tempo? De que maneira e com quais objetivos você 
tem gasto sua energia nas 24 horas que lhe são dadas? 
A partir destes questionamentos, que tal se organizar 
e otimizar seu tempo, a fim de tornar-se ainda mais 
saudável e produtivo? Lembrando que, a famigerada “falta 

de tempo”, frequentemente utilizada como desculpa, na 
verdade não existe. O que existem são as prioridades, 
definidas por nós de acordo com nossas conveniências 
e interesses.

Ter prioridades, no entanto, não é ruim. Muito pelo 
contrário. É justamente a partir delas que devemos nos 
guiar para dividir nosso tempo da melhor maneira possível. 
A dica é: crie uma planilha no computador ou desenhe 
uma tabela a mão, constando cada dia da semana; comece 
a preenchê-la com suas atividades prioritárias, definindo o 
tempo de duração de cada uma delas. 

Desta forma, se organizando e escolhendo o que é 
prioridade neste momento da sua vida, fica muito mais fácil 
otimizar o seu tempo e aproveitar ao máximo suas 24 horas.

Você se considera supersticioso? Esse adjetivo, difícil de 
pronunciar, tem seu significado por vezes confundido e 
empregado equivocadamente. Ser supersticioso é crer em 
determinados ditos populares como: quebrou o espelho? 
Prepare-se para sete longos e tenebrosos anos de azar; 
Viu um gato preto? Xii… é melhor nem sair de casa. Outro 
exemplo são as cores das roupas usadas na virada de ano. 
Ex.: Branco = Paz; Vermelho = Amor; Amarelo = Riqueza.

Mas nós, que cremos na Bíblia Sagrada, não devemos 
nos preocupar com tais historinhas. Nenhum desses mitos, 
além das nossas próprias escolhas, é capaz de desencadear 
ondas de sorte ou azar. Independentemente da cor da 
roupa que você usará na chegada de 2020, é Jesus quem 
continuará cuidando de você. Portanto, a partir de hoje, 
deixe as superstições de lado e creia somente no que diz a 
Palavra do Senhor.

Combinado?

S U P E R S T I Ç Õ E S . . .

O T I M I Z E  S E U  T E M P O
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CIDADANIA EM AÇÃO • 

ATOS DE BONDADE
O 2º ATO

Após o sucesso obtido na revitalização da Escola Estadual 
Isabel da Silva Polck, no Bairro Palmares, foi a vez da 
Campanha Atos de Bondade chegar a Santa Luzia, na 
região metropolitana de Belo Horizonte. Antes das 7h, na 
entrada da Oitava, os voluntários já aguardavam a saída 
do ônibus que os levaria à Associação Ministério Jericó, 
comunidade terapêutica que atua há aproximadamente 
15 anos na recuperação de dependentes químicos. 

Minutos antes de os relógios marcarem 8h, dezenas de 
pessoas desembarcaram na sede da instituição com 
o mesmo objetivo: deixar a Casa Jericó com uma nova 
roupagem e, claro, honrar o nome do Senhor Jesus. Logo 
os internos se juntaram ao “time” da Oitava, formando uma 
equipe de mais de 90 voluntários. O Pr. Eduardo Borges, um 
dos responsáveis pela Campanha, deu o pontapé inicial. Ele 
falou rapidamente sobre a importância de se fazer ações do 
tipo, motivando e chamando todos à reflexão. A oração e 
um farto café da manhã selaram a abertura dos trabalhos.

De acordo com o Pastor, foram utilizados: 20 latas de 
tinta, 12 sacos de cimento, quatro metros cúbicos de areia 
comum, dois caminhões de areia lavada; também foram 
doados: quatro ventiladores de alta potência, material 
para instalações elétricas, equipamentos para sauna e 
aparelhagem de ginástica e musculação - será construída 
uma área para a prática de atividades físicas/esportivas. 
“Reformamos um campo gramado, uma quadra de areia; 
refizemos a pintura do templo, dos alojamentos, da 
cozinha e de toda a área interna da casa; readequamos a 
parte elétrica também”, pontuou.

Diretor da instituição, Eduardo Fernandes, que também 
é pastor, falou sobre seu sentimento durante a reforma: 
“Alegria, satisfação, gratidão… É saber que não estamos 
sozinhos nessa luta contra as drogas. A gente fica muito 
feliz em saber que a Oitava Igreja está nos apoiando, pois, 

sem essa ajuda, seria inviável continuar realizando esse 
trabalho aqui na Casa Jericó”, revelou.

O Sr. Mário Vicente, hoje um dos dirigentes da instituição, 
contou que, há 15 anos, chegou à Casa Jericó sem se 
lembrar do próprio nome. Ele sofria de alcoolismo e, até 
então, não via saída para si. “Primeiramente é Jesus, né? 
Mas essa comunidade me ajudou muito, fez muita diferença 
na minha vida. Fico bastante feliz ao ver esse local sendo 
reformado. Sou muito grato à Oitava”, disse.

Para o interno Fábio Assumpção, participar desse ato de 
bondade foi um “privilégio”. “Eu gosto muito desse lugar, 
pois tenho uma história aqui dentro. Além de ter sido 
transformado aqui, pude acompanhar a transformação 
de várias pessoas. Eu já tinha muita vontade de estar aqui 
todos os dias, e agora ainda mais. Creio que vá aumentar 
a fila de espera de pessoas que querem se tratar nessa 
instituição. Não só pela beleza, mas porque é perceptível 
a presença do Senhor”, relatou, emocionado.

Membro da Oitava, Guilherme Gomes passou parte da 
tarde ajudando na reconstrução de duas rampas que 
estavam degradadas. Segundo ele, a motivação para 
servir nessa ação veio de ter a oportunidade de estar 
junto dos irmãos, servindo a Deus e ao próximo. “Aqui nós 
temos pessoas com deficiência, que dependem de uma 
boa acessibilidade, então nada melhor que ajudar. Esse 
projeto da Oitava é sensacional”.

Por volta das 17h, a bola rolou na quadra de areia. Ela, 
que havia sido reformada há poucas horas, foi estreada 
por internos e voluntários, que se misturaram e se 
divertiram em uma intensa partida de futebol. O jogo só foi 
interrompido porque começou a cair uma forte chuva, nada 
que atrapalhasse o trabalho realizado durante todo o dia. 
Por conta do clima, todos se juntaram no espaço de convívio 
da casa, onde o Pr. Eduardo Borges agradeceu a todos e 
orou. Para fechar, um lindo louvor em agradecimento ao 
Rei dos reis e Senhor dos senhores.

Prepare-se, porque em breve será realizado mais um ato de 
bondade. Fique atento às nossas redes sociais e ao site da 
Oitava, e participe! Contamos com sua colaboração!
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O ANO DO JUBILEU
Os 50 anos da Oitava, o Jubileu de Ouro, foi 
celebrado durante todo o ano de 2019 e não 
somente no dia 25 de maio, data de aniversário da 
igreja. Uma série de programações e eventos agitou 
o Bairro Palmares e a cidade de Belo Horizonte. 
Promovemos conferências, acampamentos e 
ações sociais; reinauguramos nosso prédio após 
uma grande reforma; comemoramos os 40 anos 
de ordenação do Pr. Jeremias Pereira; recebemos 
grandes pregadores e atrações musicais nacionais 
e internacionais. Inesquecível. Certamente essa é a 
palavra que melhor define o nosso Jubileu de Ouro.

Relembre alguns desses momentos em nossa linha 
do tempo!

Início das reformas no prédio

Reinauguração do temploAniversário da Oitava

Homenagem na Assembleia Legislativa Conferência Missionária

10 01 de dezembro de 2019  |  Oitava Revista
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MATÉRIA DO MÊS • 

Cultos na tenda Acampamento de Carnaval READ

Acampamento de Carnaval Oitava JovemAção Cidadania em São Tiago-MG

40 anos de ordenação do Pastor Jeremias Acampamento Juniores
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•  MATÉRIA DO MÊS

Acampamento Geração Radical (READ)

Inauguração da Oitava em Santa Luzia

Coral Watoto na Oitava Congresso de Pastores e Líderes - CPL

Conferência da Família

Congresso Alcance (READ)

12 01 de dezembro de 2019  |  Oitava Revista
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MATÉRIA DO MÊS • 

Fique atento, pois ainda teremos 
programações de peso em dezembro 
(vide página 19 e contracapa)!

Oitava na Roça Acampakids

Campanha Atos de BondadePower Point

Retiro dos Jovens Adultos Conferência Secreto (OTJV)
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Em 17/12 celebra-se o Dia do Pastor 
Presbiteriano. E também em dezembro, porém 

no segundo domingo do mês, comemora-se o Dia da 
Esposa do Pastor Presbiteriano. Por isso, dedicamos este 

espaço aos nossos 12 pastores e suas respectivas esposas e 
famílias, para que, juntos, rendam graças ao Senhor Jesus por mais 
um ano e apresentem seus pedidos de oração.

Irmãos, a caminhada do Pastor e de sua família nem sempre 
é tranquila, assim como a nossa. Todos nós enfrentamos 
adversidades e, independentemente do cargo que ocupemos, 
sofreremos em algum momento da vida por diferentes motivos. 
Portanto, lembremo-nos de interceder pelos nossos pastores, pois 
“muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo” (Tg 5.16b - ARA).

“Meu pedido de oração é por crescimento 
espiritual; comunhão com o Espírito Santo; 

profundidade nas Escrituras e fervor 
missionário; e saúde física e emocional.”

“Peço orações por minha família. Que o 
Senhor me conceda sabedoria para liderar 
e pastorear a igreja; que eu seja revestido 

do poder do Espírito Santo e veja o 
sobrenatural de Deus acontecendo.”

“Meu pedido de oração é pela Oitava e 
pelas crianças de todo o Brasil e do mundo, 

para que elas conheçam o Senhor Jesus 
ainda na infância e que sejam protegidas 

mental e fisicamente.”

“Peço oração pela saúde da família, 
incluindo nossos pais e irmãos; por direção 

do Senhor no ministério, para seguirmos 
avançando na expansão do Reino e para 

que sejamos continuamente cheios do 
Espírito Santo e da alegria do Senhor, que 

é a nossa força.”

“Peço orações para os seguintes motivos: 
estudos da Ana Júlia; e para que o 

Senhor me conceda saúde, sabedoria e 
capacidade de aprender e melhorar.”

“Orem para que Deus me conceda mais 
unção e intimidade com Ele, e que use 

nossas vidas (minha e da Thay) como 
instrumentos no ministério pastoral.”

“Peço oração pela Oitava em Nova
Lima, por crescimento e impacto na 
cidade; pela saúde da família e por 

crescimento espiritual.”

PR. JEREMIAS
PEREIRA

“Orem para que eu continue com boa 
saúde. Orem também pela saúde da minha 

família e pelos estudos das minhas filhas. 
Acima de tudo, orem por livramentos, paz e 

presença de Deus em minha casa.”

PR. ELOÍZIO
COELHO

PR. IURY
GUERHARDT

PR. ADELCHI
RANGEL

PR. BRUNO
BARROSO

“Peço que orem por saúde - nossa e de 
nossas mães; pelos estudos do Daniel e do 

Mateus; e pelo ministério de nós quatro.”

PR. GIDIEL
CÂMARA

PR. LUÍS F.
NACIF ROCHA

“Que o Senhor continue abençoando 
poderosamente as nossas vidas. Que 

sejamos, a cada dia, mais apaixonados 
por Jesus e testemunhas de seu amor e de 
sua Graça. Que a chama do Espírito Santo 

queime sempre em nossos corações.”

PR. THIAGO
ASSUMPÇÃO

PR. EDUARDO
BORGES

PR. ISRAEL
ABREU

“Peço oração por meus filhos, esposa, 
noras, mãe, irmãos e parentes.”

PR. ROBERTO
SANTOS

PR. TIAGO
TORRES

“Uma família que caminha em harmonia e 
servindo a Jesus é o melhor que podemos 

pedir ao Pai. Nossos filhos entrarão em 
uma nova fase escolar, motivo de oração 
para nós. Ana e eu desejamos ser usados 

como instrumentos nas mãos de Deus nos 
ministérios que Ele nos confiou.”
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NOVIDADE • 

Foi um ano ímpar! Parece engraçado o trocadilho mas 
não é. Incumbido de fazer este texto, pesquisando a 
retrospectiva para esta mensagem, tive que quebrar 
a estrutura e relatar meu sentimento. Que ano cheio, 
difícil, assustador e imprevisível. Que ano belo, histórico, 
memorável e abençoado!

Na política, escrevo em uma força apartidária, começamos 
o ano com o início do governo de Jair Bolsonaro, uma 
mudança total no quadro político e no viés ideológico 
do País.  Único fator presidenciável? Que nada! O ex-
presidente Michel Temer foi preso, e solto. E enquanto você 
lê esta frase tivemos outras guinadas no cenário jurídico 
do País. O Supremo Tribunal Federal pautando a prisão 
em segunda instância abriu a porta do inferno para uns, 
e para outros, o céu. Assim o também ex-presidente Lula 
foi solto juntamente com outros condenados. Sim, em 
uma retrospectiva de 2019 não podemos esquecer de Lula, 
José Dirceu, Padre Quevedo e Gugu Liberato, personagens 
destacados e presentes na história recente do Brasil.

Se escrevo aqui uma crônica, não poderia deixar de 
lembrar da morte de Ricardo Boechat, jornalista renomado, 
controverso e desbocado que faleceu em um acidente de 
helicóptero na cidade de São Paulo. Boechat deixou esposa 
e filhos, algo mais importante que seus textos.

Em acidentes e violências tivemos o nosso “Columbine”. 
Dois jovens entraram armados em uma escola em 
Suzano, no interior de SP. Oito pessoas morreram e, 
após o massacre, os atiradores cometeram suicídio. Tem 
algo errado, só pode. Em 2019, precisamente em abril, 
militares do Exército mataram dois homens. Um pai de 
família e um catador de papel, em uma cena trágica, misto 
de despreparo e covardia. Tiro de um lado, tiro de outro; e 
entre mortos e feridos? Choram todos.

Violência contra o homem e também contra a natureza. 
Recentemente? Óleo venezuelano, navio grego, praias 
do Nordeste, prejuízo brasileiro. Quer mais? Fogo na 
Amazônia, no Pantanal e por que não, na Califórnia. No 
início do ano? Brumadinho. Avalanche do restolho da 
ganância em cima do povo que trabalha. Não aprendemos 
a lição com Mariana.

Se olharmos com pessimismo, é escatológico. O mundo 
parece caminhar para um fim. Corrupção endêmica, 
violências e catástrofes mundiais e familiares. Se formos 
assim tão negativos também seremos míopes. Precisamos 
enxergar o que acontece ao longe sem turbidez. Deus está 
no controle. Das histórias ruins e boas que acontecem, 

há um desenhar do Criador por detrás dos fatos. Nunca 
esqueça disto! 

No exercício da pesquisa notei o óbvio. Notícias ruins 
se espalham como fogo ao vento. Lambem a alma com 
a chama da tristeza. Para notícias boas é preciso maior 
força. Lembrar, rememorar fatos que nos dão esperança. 
Para nós, crentes em Jesus? Pera lá um pouquinho! Fica 
fácil também! Na política, no avanço do povo no interesse 
sobre o assunto, políticos passam apertado para atender 
ao clamor das ruas. 

Agora mesmo o Chile dá uma nova guinada contra 
abusos econômicos e a Bolívia volta a ter uma Bíblia em 
seu parlamento. Coisa que antes era rechaçada pelo 
comunismo de Evo Morales.  A nossa economia tupiniquim 
finda o ano com um respirar de melhora e fechamos o ano 
com menos desempregados que no início desta contagem. 
É pra glorificar de pé, Igreja! Prêmio Nobel! 

O Primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, de 43 anos, 
foi o escolhido para receber o Prêmio Nobel da Paz de 2019. 
Abiy é crente. Gente nossa. Assim o Evangelho avança. A 
Igreja avança. Engraçado que, se olharmos com otimismo, 
também é escatológico! Faz parte do fim, ou melhor, do 
recomeço! As missões mundiais migram para a Europa pós-
cristã. A igreja que mais cresce no mundo também é a mais 
perseguida. No Irã há um avanço do Evangelho que nos 
emociona. O Brasil tem sido propulsor de missões no globo 
terrestre (sim, a terra não é plana!) e a Oitava está junto!

A Oitava avança! Como deixar de fora nossa própria 
retrospectiva? Jubileu! Em 2019 fizemos 50 anos! Iniciamos 
na tenda, tabernáculo para os íntimos. Cultos exponenciais! 
Milagres e batismos! A volta ao templo, casa nova, tudo 
novo! Ações ministeriais. Festividades em maio, eventos 
com crianças e juniores, acampamentos, juventude 
engajada. Atos de Bondade revitalizando uma escola e 
uma casa de recuperação. Acampamento da melhor idade. 
Vejam só!  Ações Missionárias. CPL e Congresso da Família. 
Brutal! Pregadores exponenciais! Pr. Jeremias com doença 
diagnosticada, operado e curado. Nesta ordem!

Tudo isso, a história do mundo, do Brasil e sua história 
juntamente com a caminhada da Igreja é orientada, guardada 
e governada pelo Rei dos reis, Jesus Cristo nosso Senhor.

Que ano, meu irmão! Que ano! Viu só?! Precisamos ou 
não trazer à memória aquilo que nos dá esperança?! 

Pr. Bruno Barroso - Pastor Auxiliar

2019
ANO MEMORÁVEL

REFLEXÃO •
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

A Bíblia mostra mais de um tipo de fé: a salvadora 
(crer em Jesus para salvação); a operadora de 
milagres; a confiante; a fé na existência de Deus; a fé 
doutrinária… Inegavelmente, contudo, o que todas 
estas expressões de fé têm em comum é o fato de 
que todas elas vêm de Deus e são sobrenaturais. 
Pode haver fé natural, fruto de evidências 
comprovadas, que nada tem com o Reino de Deus.

John Stott diz: "Fé é a confiabilidade que convida 
outras pessoas a confiarem em nós. É a fidelidade 
provada, a dignidade sólida de alguém que sempre 
cumpre as suas promessas e termina o que começa".

Fé (no grego, "pistis") pode significar tanto "confiança" 
quanto "fidelidade". Para Paulo, "fé" significa o 
recebimento da mensagem da salvação e a conduta 
baseada no Evangelho (Rm 1.8; 1 Co 2.5; 15.3, 14, 
17). O cristão vive pela fé, e de fé em fé (Hb 11.1-
6). Fidelidade como fruto do Espírito é a capacidade 
de ser fiel a alguém, sem a necessidade de ser 
correspondido (Sl 15.4b), é um reflexo da fidelidade 
de Deus (Sl 86.15, Hb 10.23). A Bíblia diz que Deus 
permanece fiel, mesmo quando somos infiéis (2 Tm 
2.13, Rm 3.3). E uma das maiores comprovações de 
que a fidelidade está sendo desenvolvida em nossas 
vidas é quando permanecemos fiéis a Deus não 
pelo que Ele faz ou pode fazer por nós (Lc 16.10, Mt 
25.21), mas sim por quem Ele é (Dt 32.4).

A fé é como um organismo vivo, ela cresce! A fé não 
é sempre a mesma, não é sempre igual, não tem 
sempre o mesmo tamanho. Ela se desenvolve, se 
aperfeiçoa, muda de tamanho e amadurece (Tg 2.22)!

A nossa fé está fundamentada em um 
relacionamento de amor e confiança. Na Bíblia, a fé 
está relacionada à atividade de “crer” e significa viver 
com Deus, andar com Jesus Cristo em comunhão 
pessoal no convívio diário e confiante. Esta vida de 
fé é uma vida de liberdade (Gl 5.1), pois Cristo nos 
liberta da condenação (Rm 8.1), Ele pagou a nossa 
dívida (Cl 2.14), Ele se fez maldição em nosso lugar 

(Gl 3.13), Ele disse que estaria conosco todos os dias 
(Mt 28.20) e Ele garante que estaremos eternamente 
com Ele (Jo 6.40, 14.3).

E para que essa fé esteja sempre crescendo de 
forma saudável (1 Ts 1.3; 2 Co 10.15), como planta, 
ela deve ser regada pelo jardineiro Espírito Santo 
(Gl 3.2, 5; Gl 5.5; 1 Co 12.9), que usa um regador 
especial, chamado Palavra de Deus (Rm 10.17).

O Espírito Santo vai regar, podar e cuidar da nossa 
fé. Por isso precisamos ser guiados por Ele (Rm 8.14), 
para que possamos enfrentar tudo e permanecer 
inabaláveis (Sl 125.1). É por meio da fé em Cristo 
que somos consolados pelo Senhor e podemos 
superar os obstáculos da vida. Jesus não prometeu 
que viveríamos num “mar de rosas”, muito pelo 
contrário. Ele nos disse que teríamos aflições (Jo 
16.33). Mas também prometeu que estaria conosco 
todos os dias da nossa vida, nos ajudando a 
enfrentar e vencer as dificuldades que estivermos 
enfrentando (Mt 28.20). E isso é possível quando 
nossa fé está firmada somente em Cristo. É por 
meio desta fé que podemos nos aproximar de Deus, 
o Criador de todas as coisas, e receber a Salvação e 
o perdão dos pecados. E tanto a Salvação quanto 
o perdão são concedidos por meio de sua Graça.

Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; 
porque fiel é o que prometeu (Hb 10.23). Quem já 
entregou sua vida a Jesus Cristo foi capacitado a 
viver pela fé.

Você crê em Jesus Cristo como Salvador? Já entregou-
se a Ele? Então viva pela fé que o Espírito Santo já 
gerou em seu coração. Tenha hoje mesmo uma vida 
completamente transformada e influencie outros a 
seguirem o mesmo Caminho (Mt 5.14). Fé!

Pr. Thiago Assumpção 
· Pastor Auxiliar

F R U T O  D O  E S P Í R I T O

Fé
“Então Jesus lhe disse: ‘Porque me viu, você creu?

Felizes os que não viram e creram'” (Jo 20.29) 
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INFANTIL E JUNIORES •

Com certeza você já ouviu histórias 
sobre Papai Noel. Quando o fim de 
ano se aproxima é comum ver luzes e 
enfeites nas casas e, principalmente, 
nas lojas e nos shoppings. Desenhos 
animados e filmes destacam a figura 
do “bom velhinho”, que, puxado pelas 
renas em seu trenó encantado, percorre 

o mundo para distribuir presentes às 
crianças que se comportaram bem. 
Não há problema algum em pedir 
e receber presentes nesta data. O 
que devemos nos lembrar é que o 
Natal é, na verdade, a celebração do 
nascimento de Jesus. O simpático Papai 
Noel é uma criação dos homens e, ao 

contrário dele, Jesus Cristo nasceu, veio 
a este mundo, morreu para nos salvar 
e ressuscitou. (Saiba mais em Lucas 2)

Faça um colorido bem bonito no 
desenho abaixo e conte essa história 
aos seus amiguinhos. Sugestão: colar 
palitos de dente ao redor do estábulo e 
pintar a manjedoura com raspas de lápis.

“E ela (Maria) dará à luz um filho, e 
lhe porás o nome de JESUS, porque 
ele salvará o seu povo dos seus 
pecados.” (Mt 1.21)

“Quando Jesus nasceu - um 
livro para pintar com água”, da 
Sociedade Bíblica do Brasil, leva os 
pequenos a uma viagem no tempo 
e na história de Jesus. Disponível 
na livraria da Oitava, a publicação 
traz atividades e ilustrações para 
colorir, utilizando somente água e 
a ponta dos dedos.
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QUAL O VERDADEIRO 
SIGNIFICADO DO NATAL?

DICA DE
LIVRO 
INFANTIL:
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ACONTECE NAS OITAVAS

Betim
O Pr. Jeremias Pereira visitou a congregação no dia 
24/11. Na ocasião, a igreja foi encorajada a buscar níveis 
ainda mais altos de relacionamento e intimidade com o 
Senhor Jesus. Também houve batismos e recepção de 
novos membros. “Estamos vivendo um novo tempo de 
crescimento e de grandes alegrias. Já somos mais de 300 
membros, mas a seara continua”, comentou o Pr. Adelchi 
Rangel, responsável pela Oitava em Betim.

Matozinhos
No dia 21/11, a equipe pastoral marcou presença na 
cidade para acompanhar a reforma e ampliação do templo 
da Oitava em Matozinhos. Os Pastores oraram pelo bom 
andamento das obras e para que a congregação dê muitos 
frutos na região. Em breve, nossos irmãos de Matozinhos 
terão um novo templo!

Nova Lima
No início de novembro a Oitava em Nova Lima promoveu 
o acampamento infantil ‘O Segredo do Jardim’. As crianças 
tiveram momentos preciosos e viveram experiências 
inesquecíveis na presença do Senhor Jesus.

Santa Luzia
A Oitava em Santa Luzia tem feito um trabalho que está 
rendendo muitos frutos. São feitas visitas às pessoas 
recém-chegadas à igreja. Elas são discipuladas e 
acompanhadas de perto. A congregação tem recebido, em 
média, cinco visitantes a cada culto.

•  CONGREGAÇÕES

Ser cada vez mais presente na cidade faz parte da 
visão da Oitava e está em nosso DNA. Além do eminente 
crescimento da sede em Belo Horizonte, outras quatro 
Oitavas - localizadas na Grande BH - têm se expandido 
numérica e espiritualmente, para a glória do Senhor Jesus.

Mais que realizar programações específicas, essas 

congregações já adquiriram uma identidade própria, de 
acordo com as características das cidades em que estão 
inseridas. Cultos abençoados e cheios da presença de 
Deus; eventos que alcançam todas as faixas etárias; ações 
sociais que atendem às respectivas populações. Saiba o que 
aconteceu nas Oitavas no mês de novembro!
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PRÓXIMA AÇÃO:
DIA 26/10, NA CASA JERICÓ.

As inscrições serão abertas em 
breve. Envolva-se. Ore. Colabore!

15 DE DEZEMBRO

ARTES EM FELTRO 
CURSO ARTESANATO

Toda quinta-feira, de 13h às 16h 
Início: 05 de dezembro 

Duração de 6 meses
Inscrições: 3426-3562.

Dia 07 de dezembro,  
de 9h às 16h, 

no Salão Social.

Aproveite a oportunidade 
e participe! 

APRESENTAÇÃO
DOS ALUNOS DO 

PROJETO 
CRESCER MÚSICA 

(AWISO)

Dia 08/12, às 9h, no Culto infantil. 
Para informações sobre as turmas de 

2020, ligar para Luana: 99851-0539

MINISTÉRIO INFANTIL



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

OPERAÇÃO 
CAIXA DE SAPATO 2019

Adquira suas caixas 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!

GCRIE


