
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 Lobo: 99901-0518.
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A igreja é uma comunidade que cultua. 
A igreja cultua por meio do cântico de 
hinos e corinhos, do coral e do cântico 
congregacional. O silêncio também 
é uma forma de cultuar quando há 
contemplação e quebrantamento. Culto 
é tanto individual como comunitário. É 
encontro com Deus na solidão do quarto, 
na madrugada, no monte, no carro, no 
templo, no grupo de comunhão. É a 
reunião do povo com o Senhor. Uma 
comunidade que despreza o culto corre o 
risco de tornar-se um clube.

A igreja é uma comunidade que 
ensina. Sem instrução bíblica orientada 
pelo Espírito Santo, não há crescimento 
espiritual. A instrução pode ser formal ou 
informal. Aprendemos, sobretudo, com 
o exemplo uns dos outros. Com o modo 
como enfrentam as lutas, as provações, 
os fracassos e as perdas. Quando a igreja 
tem fome da Palavra de Deus, é um 
sinal da ação do Espírito sobre o povo 
daquele lugar. Quão importante é viver 
congregado, perto dos irmãos, crescendo 
nas Sagradas Escrituras!

O Espírito Santo é o poder transformador 
de Deus. Busquemos o revestimento de 
poder do Espírito Santo, pois só mediante 
este poder testemunharemos com 
eficácia e ousadia.

A igreja é uma comunidade que tem 
comunhão. Comunhão traz a ideia de 
união, de compartilhar algo ou ter algo 

em comum, tomar parte em algo. Juntos! 
Devemos ser como um cacho de uvas 
maduras e não um saquinho de bolinhas 
de gude. Bolinhas de gude, quando 
“espremidas”, agridem umas às outras. 
“Uvas maduras, quando espremidas 
umas com as outras, sangram umas 
nas outras”, diz o escritor Charles 
Swindoll. Quando há comunhão, os 
irmãos compartilham tempo, dinheiro, 
dor, choro, sorriso, aplauso… A inveja, 
o ciúme, as panelinhas, a competição e 
a comparação destroem a comunhão. 
Numa igreja que cresce, a comunhão 
genuína só pode acontecer em grupos 
pequenos. Participe de um GCOI – Grupo 
de Crescimento da Oitava!

A igreja é uma comunidade que serve. 
A igreja não vive para si mesma. Ela serve 
ao próximo por meio da ação social e da 
evangelização. É a missão integral. A igreja 
não vai acabar com a fome, a pobreza e a 
injustiça. Mas precisa ser as mãos, os pés 
e o coração compassivo de Jesus para um 
mundo que sofre. A igreja é, por natureza, 
missionária. Ela busca o perdido. Ela 
tanto vive, como prega o Evangelho. 
Quando o crente sai do culto, entra no 
seu campo missionário. Entramos para 
adorar, saímos para servir, no poder do 
Espírito Santo. As orações fervorosas 
de uma igreja fiel quebram as barreiras 
levantadas pelo diabo e abre portas de 
salvação para milhares.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

IGREJA  QUE CAMINHA NO 
PODER DO ESPÍRITO SANTO



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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A promessa foi feita. O cumpridor é fiel. 
Joel, o profeta, nos prometeu aquilo que 
seria executado em Cristo. Os discípulos 
tinham em Cristo consolo, destino, 
confiança e rumo. Sem Cristo, o que 
poderiam fazer? Como viver nesta terra 
inóspita sem um ajudador? Alguém a guiar 
e a nos levar em meio aos percalços da 
vida? Jesus prometeu, disse que enviaria 
outro. E veio.

O Espírito viria de longe, dos céus, do 
trono bendito da Trindade, e repousaria 
sobre os que foram predestinados. 
Pousou em Cristo como pomba, desceu 
sobre os discípulos como línguas de fogo 
e voou sobre todos como vento. Sopro, 
ar em movimento.

Espírito Santo, Pneumati Hagios. Nome 
grego, derivado de pneu, pneumático, ar, 
vento.

O Espírito Santo se move como vento, é 
sopro do Pai com o Filho, provém do Pai 
e do Filho. 

Move invisivelmente, é livre como ar, 
é suave como o cício e destruidor como 
a tormenta. O Espírito Santo é Deus, não 
uma força transcendente ou uma pessoa 
diminuta na Trindade. É Deus na mesma 
natureza, força e presença, mas executa 
sua obra no silêncio da viração que sopra 
onde quer. É presença de Deus na criação, 
Ruach; é presença de Deus entre os 
homens, regenerar.

O Espírito e vento Santo nos refresca das 
dores da vida, nos empurra nos embates 
dos dias, nos levanta nas quedas da morte. 
O Espírito Santo é Deus abscôndito, que se 
mostra aos filhos e se recusa aos ímpios. 
É poderoso, mas sensível. É brisa que 
derruba. É Deus que santifica.

Buscar o Espírito é fruto da ânsia por 
ar. Ansiar por mais de Deus e preencher 
pulmões e alma daquilo que o mundo de 
fumaças cinzas não pode nos dar. Sim, 
buscar a presença do Espírito na mesma 
necessidade que temos de oxigênio. Deus 
é assim, essencial, ar, água e pão.

Somos discípulos. Continuamos 
necessitando de consolo, destino, 
confiança e rumo. Agora é com o Espírito 
de Cristo, Espírito de Deus, Espírito 
Santo. Clamar, buscar, puxar o peito, 
encher de ar como quem se salva de um 
afogamento. São muitos os motivos da 
busca do respirar. Mas a fonte é uma só: 
o Espírito. Reconhecer o que se precisa é 
o primeiro passo. Aprender a buscar é o 
segundo. Assim, viver no Espírito e voar.

Oração, jejum, Bíblia, santificação e 
entrega. A busca do Espírito se dá no 
deleite da presença de Deus hoje entre nós. 
Busque ar, deixe soprar e voe para onde o 
Espírito Santo te levar.

Pr. Bruno Barroso • Pastor Auxiliar

VENTO  - A PRESENÇA 
DO ESPÍRITO SANTO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Bruno Barroso
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 2.569
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000

O que José fazia?
José estava preso no Egito, 

mas Deus deu a ele uma 
incrível capacidade que o 
ajudou a sair da prisão.

Siga o labirinto e descubra 
qual era esse talento! 

Ah, lá em Gênesis 41 a Bíblia 
conta toda essa história! Leia 
ou peça um adulto para contá-
la a você. Fo
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MANTER SOLIDÁRIO
Novo projeto da AWISO

Arrecadação de mantimentos em todo primeiro
domingo do mês para a distribuição às famílias 
apoiadas pela instituição. 
Traga sua doação de alimentos no dia 02/02.
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21 A 25 DE FEVEREIRO

ACAMPAMENTO 

OTJV

Dia 1/02, a partir de 8h, na Sede Campestre.
Uma palavra encorajadora com o Pr. Jeremias e ainda:
Palestras, data da multiplicação de GCOIs e distribuição do calendário.
Haverá café da manhã, almoço e café da tarde. 
Participe!

PRÉ-TEMPORADA GCOI

CURSOS DO
MINISTÉRIO 
DE FAMÍLIA

Novas turmas em 2020!
Classes para homens, pais, mulheres 
e famílias.
Invista em seu lar, inscrições no site!



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

VOCACIONADOS 
2020

As inscrições para o curso preparatório para 
missionários já estão abertas!
Garanta sua vaga!

MINISTÉRIO DE MULHERES

INSCRIÇÕES ABERTAS!
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