
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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“Quem não se comunica…” Perde a 
saúde, estressa, vive no deserto emocional, 
é solitário e perde a alegria. A pior de todas 
as solidões é aquela vivida em família. 
Casais que não se tocam, falam por meio 
dos filhos, não riem juntos mais, não 
oram juntos. Pais que não conversam com 
os filhos. E esses que raramente param 
para curtir seus pais. A TV, o computador, 
a internet, os amigos e os programas 
afastam os filhos dos lares, tornam a 
família solitária. Costuma acontecer de 
todos estarem dentro de casa, mas cada 
um na sua.

Deus é um exemplo da importância 
da comunicação e do diálogo na família. 
Desde o Éden, até hoje, ele procura o 
homem para ter intimidade e comunhão. 
Antes da Queda (Gn 3), um dos programas 
do Eterno era ir ao jardim para dialogar 
com seu filho, Adão, e sua filha, Eva. Com a 
Queda, o pecado não apenas nos separou 
de Deus, mas rompeu a intimidade e a 
comunicação, nos separou da natureza 
(somos predadores e não mordomos); nos 
separou uns dos outros e de nós mesmos. 
Por intermédio da morte e ressurreição 
de Cristo, fomos reconciliados com o Pai. 
Por meio do Espírito Santo temos todos os 
recursos necessários para vivermos novos 
tempos de boa comunicação em família. 
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os que a edificam” (Sl 127.1).

É preciso compromisso:
– Você pai, mãe ou filho, decida investir 

para melhorar. Em cada família tem que 
haver pelo menos uma pessoa que pague 
o preço para sua transformação. Ore 
especificamente por isso. “Invoca-me e te 
responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e 
ocultas que não sabes” (Jr 33.3);

– Tire tempo para ficar perto e conversar. 
Desligue a TV. Faça alguma atividade junto 
com um membro da família;

– Escute mais e fale menos. Escutar bem 
é saber perguntar;

– Tire a gritaria do seu lar. Discorde sem 
brigar, sem palavras duras, sem acusações. 
Desenvolva o bom hábito de falar baixo;

– Não use o silêncio, lágrimas, dinheiro 
ou sexo para manipular seu cônjuge. Uma 
coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa;

– Não exagere os problemas. Não é para 
subestimar ou superestimar;

– Ao errar, peça perdão. Deixe de ser 
duro de coração. O perdão purifica o 
ambiente emocional da família;

– Use com abundância as cinco 
linguagens do amor: Palavras de afirmação, 
serviço, qualidade de tempo, presentes e 
toque físico.

Lembre-se: nenhuma família amorosa é 
consequência de “sorte”, é investimento. 
Tudo que você não cuida, estraga. Portanto, 
cuide de seu “jardim”. Deus quer que você 
coopere com ele. Você vai cooperar?

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

COM CRISTO, SUA FAMÍLIA CADA DIA 
MAIS AMOROSA



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
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Todos os quatro relatos do Evangelho 
referem-se ao batismo de Jesus por João 
no rio Jordão (Mt 3.16; Mc 1.10; Lc 3.22; Jo 
1.32). Lucas diz: “E o Espírito Santo desceu 
em forma corporal, como uma pomba sobre 
ele”. Porque o Espírito Santo é exatamente 
isso - espírito - ele não é visível para nós. 
Nesta ocasião, no entanto, o Espírito 
assumiu uma aparência visível e foi, sem 
dúvida, visto pelo povo.

A pomba é um emblema de pureza e 
inofensividade (Mt 10.16), e a forma da 
pomba no batismo de Jesus significava que 
o Espírito com o qual Jesus foi dotado era 
de santidade e inocência.

Estudiosos bíblicos destacam que o 
Talmud da Babilônia compara a uma 
pomba o Espírito de Deus que paira sobre 
as águas na criação: “E o espírito de Deus 
pairava sobre a face das águas – como 
uma pomba que paira sobre os seus 
filhotes sem tocá-los”. Tal texto não consta 
com essas mesmas palavras no livro do 
Gênesis, mas o primeiro livro da Bíblia 
também afirma, já em seu início: “O Espírito 
de Deus pairava sobre as águas” (Gn 1.2).

No dilúvio, quando a chuva parou, Noé 
abriu a janela da arca e soltou uma pomba 
para procurar por terra seca. Quando a 
terra ficou coberta de água por algum 
tempo, Noé quis verificar se havia terra 
seca em algum lugar e enviou uma pomba 
da arca; a pomba voltou com um ramo de 
oliveira no bico (Gn 8.11). Desde então, o 
ramo de oliveira tem sido um símbolo de 

paz. Simbolicamente, a história da pomba 
de Noé nos diz que Deus declarou paz 
com a humanidade depois que o dilúvio 
expurgou a terra de sua maldade.

A pomba representava seu Espírito, 
trazendo as Boas Novas da reconciliação 
de Deus e do Homem. Certamente, isso foi 
apenas uma reconciliação temporal, porque 
a reconciliação espiritual duradoura com 
Deus só vem por intermédio de Jesus Cristo. 
Mas é significativo que o Espírito Santo 
tenha sido retratado como uma pomba no 
batismo de Jesus, simbolizando assim mais 
uma vez a paz com Deus.

No Pentecostes, o Espírito Santo assumiu 
a forma de “línguas de fogo” (Atos 2.3) para 
significar o poder milagroso da mensagem 
dos apóstolos e suas vidas radicalmente 
transformadas. A aparição do Espírito como 
pomba no batismo de Jesus simboliza o 
gentil Salvador trazendo paz à humanidade 
por meio de seu sacrifício.

Cabe a nós buscarmos a plenitude do 
Espírito, pois, não é uma experiência 
de uma vez para sempre que nunca 
podemos perder, mas, sim, um privilégio 
que deve ser continuamente renovado 
pelo continuado crer e pela continuada 
apropriação obediente. Fomos selados 
com o Espírito de uma vez por todas; 
temos necessidade de encher-nos do 
Espírito e continuar cheios todos os dias e 
todos os momentos do dia.

Pr. Roberto Santos • Pastor Auxiliar

POMBA – O PODEROSO CUMPRIMENTO 
DA PROMESSA DE DEUS



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Roberto Santos
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

Coord. de Comunicação
· Wellington Rodrigues 
Criação e Diagramação 
· Adriel Grando e Larissa Lopes 
Revisão de texto 
· Ana Carolina Vitorino e Arthur Möller 

Informativo · nº 2.567 
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000

Atividades especiais para a criançada que 
está de férias.
Histórias, brincadeiras e muito mais!
Traga seu filho e estenda o convite aos 
amigos e familiares.
Invista no crescimento espiritual  e no 
desenvolvimento social de sua criança!  
 
De 05 a 28 de janeiro, durante os cultos de 
domingo e às quartas-feiras.

Minis tér ios Infant i l  e Juniores

SEJA UM PROFESSOR! 

CULTO DOS JUNIORES

Os Ministérios Infantil e Juniores convidam você a ser um mestre de 
crianças! Tivemos um crescimento nos ministérios e precisamos de você 
que se sente chamado a dar aula para criança! Procure a coordenação no 
subsolo ou o Pr. Bruno. Teremos capacitação logo no primeiro semestre!

Dia 19 de janeiro, às 11h, no 
Salão Social.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
2020: “O FRUTO DO ESPÍRITO”
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CURSOS DO MINISTÉRIO 
DE FAMÍLIA

Dia 01/02, a partir de 8h, na Sede Campestre
Palestras, data da multiplicação de GCOIs, 
distribuição do calendário e uma palavra 
encorajadora com o Pr. Jeremias.

Participe!

PRÉ-TEMPORADA GCOI

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

Garanta sua vaga!

VOCACIONADOS
2020

OFICINA 
DR. PALHAÇO

 Dias 24 e 25/01
Sexta-feira, de 20h às 22h

Sábado, de 8h às 18h  
Investimento: R$70,00

Inscrições: 31 98803-9664
Vagas limitadas!

SEJA UM VOLUNTÁRIO 
NA ÁREA DE AUDIOVISUAL
Atue na criação, edição e transmissão de vídeos da igreja. 
É preciso ser membro e maior de 16 anos.

Procure o Wagner ou o Pr. Bruno.

BIBLIOTECA
Milhares de títulos de temas 
teológicos, de estudo, família, 
devocional e muito mais.
Visite no primeiro andar 
e conheça as mudanças e 
modernização do sistema!

OITAVA NO SPOTIFY
Ouça a playlist de músicas 

cantadas pelo Ministério de 
Louvor, podcasts e pregações.

Busque no aplicativo por Oitava 
Igreja Presbiteriana.



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 
Lic. Leonardo Lobo  · (31) 99901-0518

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

ACAMPAMENTO OTJV
21 A 25 DE FEVEREIRO

READ
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