
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. 
Lic. Leonardo Torres: 99901-0518.
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Muitos casamentos começam com uma 
atração forte entre os dois parceiros. A 
inconstante “química sexual”. Sexualidade 
nas Escrituras é muito mais do que química. 
A Bíblia diz que o casal deve ser “embriagado 
de amor um pelo outro” (Pv 5.18-19). Não 
confunda química sexual com verdadeira 
intimidade. A intimidade mais profunda se 
desenvolve quando o casal entende o que 
significa a aliança do casamento, aprende a 
ficar juntos apesar de todas as dificuldades, 
se arrepende e perdoa os erros um do outro. 
A celebração física resulta da união de todos 
os aspectos do relacionamento. 

No dia a dia do casamento, nosso 
egocentrismo aparece continuamente, 
além daquilo que a Bíblia chama de obras 
da carne: imoralidade sexual, impureza, 
libertinagem, idolatria, feitiçarias, rixas, ciúmes, 
iras, discórdias, divisões, facções, invejas, 
bebedeiras, glutonarias, etc (Gl 5.19-21).

Quando isso se manifesta, surgem becos 
sem saída, o clima esquenta e a dureza de 
coração toma conta dos dois. 

Para vencer situações como essas o casal 
precisa da ajuda do Senhor Jesus Cristo, receber 
o batismo do Espírito Santo, que é o novo 
nascimento (Ef 1.12-13), e buscar revestimento 
do poder do alto, que é o enchimento do 
Espírito Santo (Ef 5.18).  

O azeite, o óleo que amacia as engrenagens 
no dia a dia no casamento, é o fruto do 
Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio (Gl 5.22-23). 

Todo casamento é uma sociedade. Marido 
e mulher não são adversários, competidores. 
Devem, em tudo, tornarem-se cooperadores 
naquilo que honra a Cristo e edifica o lar. 

É preciso admitir que no lar há necessidade 
de uma liderança. A liderança envolve 
cooperação, submissão e comprometimento. 

Cooperação. Marido e mulher decidem 
buscar a Deus e sua Palavra para desenvolverem 
um estilo de vida matrimonial que glorifique a 
Cristo e seja mutuamente agradável (Ef 5.21). 

Submissão. Em toda organização conjugal 
(ou familiar) alguém precisa ter a última 
palavra (Ef 5.22). Quando surgirem becos 
sem saída, o marido pode tomar a decisão 
ou pedir que a esposa o faça, e assumir 
sempre a responsabilidade diante de Deus e 
das consequências que vierem, em nenhum 
momento lançando “culpa” sobre sua esposa. 

Comprometimento. O marido, em 
primeiro lugar, decide servir a sua esposa e 
seu lar. Este é o princípio de um lar controlado 
pelo Espírito Santo. O marido decide, com a 
graça de Deus, fazer o casamento funcionar 
até que a morte os separe. 

Um bom casamento encara com paz, 
sabedoria, bom humor, paciência e eficiência 
as rotinas que a relação conjugal e a vida 
impõem ao casal. 

Todo bom casamento enfrenta problemas 
todos os dias. Há uma série de obstáculos 
que pode acometer todo casal: expectativas 
não cumpridas; falta de reflexão antes de 
responder; decisões erradas; situações 
imprevisíveis; administração e pressões 
financeiras; sexo ausente, rotineiro ou coisa 
do passado, muitas vezes falta de privacidade; 
chegada de filhos; ninho vazio; infidelidade; 
infertilidade; frieza espiritual. 

Deixem que a igreja e seus grupos de apoio 
ajudem a fortalecer seu casamento.

Meditem e conversem sobre isso. Orem 
juntos. Coloquem no coração o compromisso 
de construir um casamento melhor.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

DÊ MAIS  SABOR  À 
SUA VIDA CONJUGAL



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

E
S

T
U

D
O

 D
A

 S
E

M
A

N
A

“Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade 
te digo: quem não nascer da água e do Espírito 
não pode entrar no reino de Deus. O que é 
nascido da carne é carne; e o que é nascido do 
Espírito é espírito.” (Jo 3.5-6)

Talvez você conheça o ditado: pau que nasce 
torto, morre torto. Essa é uma expressão 
que serve para designar a impossibilidade 
de mudança radical de um ser humano, 
especialmente aqueles que julgamos ser 
menos capazes ou mais pecadores do que 
nós. Evidentemente, o pensamento bíblico-
cristão caminha na contramão dessa ideia, pois 
percebemos, em toda a Escritura, um Deus que 
se interessa pela transformação do seu povo. 
Se não fosse assim, sequer haveria um povo 
de Deus, pois a obra regeneradora do Espírito 
Santo é uma condição fundamental para que 
qualquer pessoa tenha participação efetiva 
no reino de Deus. É o primeiro ato, o começo 
de uma nova vida que se inicia com o novo 
nascimento em Cristo Jesus.

Mas o que significa dizer que o Espírito 
Santo é o regenerador? Regenerar é gerar 
de novo, vivificar, dar nova vida ao que estava 
morto. Biblicamente, a regeneração é ação 
transformadora que o Espírito Santo opera na 
vida dos eleitos, concedendo-lhes uma nova 
natureza. Uma vez que estávamos mortos em 
nossos delitos e pecados, necessitávamos da 
iniciativa divina em nos doar a vida (Ef 2).

Quem é capaz de produzir o novo 
nascimento? Na conversa entre Jesus e 

Nicodemos, registrada no capítulo 3 do 
evangelho de João, o Senhor deixa claro 
que a regeneração só ocorre por meio da 
transformação que o Espírito Santo realiza. 
Nicodemos não compreendia como isso 
era possível, sua mente estava afetada por 
uma lógica meramente racional. Ele se via 
como um pau velho e torto que só seria 
consertado se voltasse ao útero materno e 
fosse geneticamente modificado, e quem sabe 
assim ele pudesse ter a chance de se tornar 
uma nova criatura. 

Como é possível nascer de novo? Esse 
novo nascimento é espiritual, é o despertar 
de uma nova natureza que é concebida 
pelo poder do Espírito Santo, e não pela 
vontade humana (Jo 1.13). Ninguém é capaz 
de produzir novo nascimento, ainda que nos 
esforcemos ao máximo. Como um pau torto 
não consegue endireitar a si mesmo, assim 
também é com o ser humano que depende 
da ação regeneradora do Espírito para ser 
transformado. Por isso, clame a Deus, ele é um 
bom Pai que cuida dos seus. Peça a ele e você 
também receberá o Espírito Santo.

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar 
boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai 
que está no céu dará o Espírito Santo a quem o 
pedir! “ (Lc 11.13) 

Pr. Adelchi Rangel • Pastor Auxiliar

ÁGUA  - O PODER REGENERADOR DO 
ESPÍRITO SANTO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Adelchi Rangel
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 
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· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000

O que tem de errado?
Você já sentiu medo? Do escuro, de altura, da chuva… Certa vez, quando estavam em 
um barco, os discípulos ficaram amedrontados porque uma grande tempestade estava 
acontecendo. Jesus estava com eles, mas decidiu dormir um pouco. Quando ele acordou, 
acalmou o mar e todos ficaram muito surpresos! 

Agora, observe as duas imagens abaixo… Você vê alguma diferença entre elas?
Uma dica: são sete coisas diferentes! Encontre cada um dos erros e depois faça um colorido.

Leia Marcos 4.35-41 e saiba mais sobre essa história!

Fonte: www.ebdonline.com.brIN
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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.

READ

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

DOAÇÕES PARA
O BAZAR DO 

AÇÃO CIDADANIA
Estamos recebendo roupas, 

calçados e acessórios em bom 
estado de conservação.

O bazar será em abril.

21 A 25 DE FEVEREIRO

ACAMPAMENTO 

OTJV

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.

EVANGELISMO
DE CARNAVAL
O Ministério de Integração promove no feriado de carnaval ações de 
evangelismo em BH e cidades próximas. Se você deseja participar, entre em 
contato com a secretaria. Ore pelos evangelistas e para que vidas sejam 
alcançadas!



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

COMO CRIAR
SEUS FILHOS

Orientações bíblicas para 
pais de filhos entre 3 e 11 anos.

Matricule-se no curso e seja uma 
bênção na vida de seus filhos.

CASADOS
PARA SEMPRE

Um curso que vai mudar o seu casamento!
Invista em seu lar e participe da classe que começa 
em fevereiro.
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