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PALAVRA DO PASTOR  • 

VIDA CHEIA DO 
ESPÍRITO SANTO

Nosso tema para 2020 é “Cheios do Espírito Santo”. E nosso 
versículo chave: “E não se embriaguem com vinho, pois isso leva 
à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito” (Ef 5.18 - NAA).

Vamos (re)estudar a teologia bíblica e a Palavra de Deus, 
as Sagradas Escrituras, sobre o Espírito Santo e encorajar 
uns aos outros a conhecer mais, conviver mais e obedecer 
sempre a Terceira Pessoa da Trindade. Ele é o Deus santo, 
onipotente, onisciente e onipresente. Ele não é uma 
força, um líquido, um fluido. Ele é uma pessoa que tem 
conhecimento, sentimento e vontade. Ele é digno de receber 
nossa adoração, nossa fé e nosso amor. Não tenha medo do 
Espírito Santo. Creia no Espírito Santo. 

Todo crente tem o Espírito Santo? 
Bom, se crente é sinônimo de nascido de novo, então, 
devemos lembrar que todo crente tem o Espírito Santo. 
Quando uma pessoa nasce de novo, nasce pelo Espírito. Ela 
recebe o Espírito, recebe o Selo de Deus. A transação foi 
concluída. A nova criatura tem segurança e proteção para 
esta vida e para a eternidade. Ele é o Divino Companheiro 
no caminho. É prova de que uma pessoa nasceu de novo 
de fato e de verdade. É a autenticação divina. “Nele também 
vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho 
da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do 
Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa 
herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua 
glória.” (Ef 1.13-14 - NAA)

O que é ser cheio do Espírito? 
Ao analisar o verbo “encher”, usado em Efésios 5.18, 
observamos que, ao invés de ser dominado e controlado 
pelo “vinho”, cada crente e a igreja devem ser controlados 
pelo Espírito. Ser cheio do Espírito, portanto, é ser 
controlado pelo Espírito, é andar no Espírito, é ser cheio 
de Deus. Indica que cada parte da vida é controlada e 
permeada pela Terceira Pessoa da Trindade, incluindo 

mente, emoções e vontade. Ser cheio do Espírito é também 
ser cheio da Palavra de Deus. “Que a palavra de Cristo habite 
ricamente em vocês.” (Cl 3.16 - NAA)

Quem pode e deve ser cheio do Espírito?
Esta é uma ordem geral. Aplica-se a todas as ovelhas de 
Cristo Jesus. É uma bênção para toda igreja e para cada 
crente individualmente. Não é para um grupo seleto que 
possa se denominar de uma classe especial de cristãos 
na igreja de Deus. Biblicamente isso não existe. “E não 
se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas 
deixem-se encher do Espírito.” (Ef 5.18 - NAA)

Quantas vezes posso ser cheio do Espírito?
O tempo do verbo, o presente do imperativo grego, orienta 
que esta bênção não é uma experiência que ocorre de uma 
vez por todas, como se fosse um batismo único de poder e 
pronto! Não é assim. Deixar-se encher pelo Espírito é deixar 
sua vida aberta para ser constantemente cheia do Espírito 
Divino, o grande Ensinador e Capacitador para a igreja 
viver uma vida sobrenatural de palavras, poder e ações que 
refletem a pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor.

Sejamos obedientes à Palavra de Deus. Que nos 
esvaziemos de nós mesmos. Que tenhamos fome e sede 
de Deus. Que busquemos fervorosamente em oração o 
Divino Espírito Santo.

Oitava Igreja, submetamos nossas vidas continuamente ao 
controle e à direção do Santo Espírito. Se assim procedermos, 
veremos que ele mesmo nos concederá um novo ano e uma 
nova década sobrenatural, como ainda não experimentamos. 
Avante, pois, Igreja! 

A ele toda glória.   
 

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular
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P A L E S T R A  G C R I E

“O Cristão e o Empreendedorismo” foi o tema da palestra 
promovida pelo GCRIE no dia 07/12. Reunidos no templo, 
os participantes ouviram atentamente as orientações do Pr. 
Jeremias Pereira e do empresário Sandro Gonzalez, eleito 
recentemente um dos melhores CEOs do Brasil. “O evento 
gerou conhecimento, troca de experiências e ratificou nossa 
identidade e valor em Cristo. Somos pessoas importantes, 
únicas e preciosas. Jamais devemos nos esquecer da nossa 
história e do nosso propósito”, comentou a administradora 
Amanda Agapito, 38, participante do evento.

C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O  D O S  G C O I S

No dia 11/12, o culto de quarta à noite reuniu representantes 
dos nossos GCOIs para uma confraternização. “Momento 
de celebrar e agradecer a Deus o que ele fez neste ano em 
nossos GCOIs e receber uma palavra de ânimo para 2020. 
Liderar um GCOI, para mim, é uma bênção e um privilégio, 
e me senti mais revigorado para tal nobre missão”, afirmou 
Pedro Gripp, 20, líder do GPS, Grupo de Crescimento que se 
reúne aos sábados, às 17h, na Oitava.

M A R A T O N A  P A R A  C R I S T O

Uma grande corrida para o Senhor Jesus! Assim podemos 
definir a Maratona para Cristo, culto evangelístico realizado 
na manhã do dia 15/12, em que cada participante trouxe 
pelo menos um convidado. O resultado? Templo lotado e 
uma reunião abençoadíssima! “Uma experiência singular. 
Foi tremendo ver toda a igreja envolvida e participando”, 
disse Artemis Silva, do Ministério de Integração.

05 de janeiro de 2020  |  Oitava Revista4
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ACONTECEU NA OITAVA  •

M U S I C A I S  D E  F I M  D E  A N O

O musical “Vinho Novo” emocionou os espectadores no 
dia 15/12, nos cultos das 17h e das 19h30. No mesmo 
dia, porém de manhã, o coral infantil do Vozes em Canto 
apresentou a cantata “Natal, a mais linda história”, que 
foi novamente exibida na quarta-feira seguinte, no Culto 
da Família. As crianças deram ainda outra mostra de seu 
talento. A praça de eventos do Minas Shopping parou para 
assistir a cantata “Milagre do Natal”, na noite do dia 17/12.

F E S T A  D O S  F U N C I O N Á R I O S

2019 foi um ano de reforma, mudanças, Jubileu, grandes 
eventos, muitos convidados… E inúmeros outros motivos 
para celebrar! Os colaboradores e os Pastores da Oitava se 
reuniram no dia 18/12 para comemorar mais um ano na 
igreja. Teve apresentação de banda, oração, palavras dos 
pastores, sorteios, presentes e um buffet excelente. Ore 
pela vida dos colaboradores e pastores da igreja!

Oitava Revista | 05 de janeiro de 2020       5 
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Neste mês, uma equipe composta por 
30 pessoas vai atravessar a fronteira 
entre o Brasil e a Bolívia para levar as 
Boas Novas ao país vizinho. Serão 20 
dias em solo boliviano, nas cidades 
de La Paz, Oruro e Copacabana, 
compartilhando a mensagem da Cruz 
de diferentes modos, como por meio 
de evangelismo de rua, música, teatro, 
dentre outras atividades realizadas 
conforme a demanda das igrejas 
locais. É o Projeto Bolívia, desenvolvido 
a partir da parceria entre Oitava Igreja 
(Conselho Missionário e Oitava Jovem) 
e nossos parceiros missionários na 
Bolívia, Pr. Pedro e Andréia Villarreal.

“No primeiro semestre fizemos o 
curso Vocacionados, com preparo em 
teologia de missões, antropologia, 
técnicas de evangelismo, dentre 
vários outros temas. Já no segundo 
semestre nos dedicamos a aprender 
o básico do espanhol, como contar 
o testemunho individual no idioma. 
Também estudamos a cultura, a 
política e a economia da Bolívia”, 
diz Sarah Verçosa, integrante da 
liderança do projeto.

De acordo com ela, uma série de 
iniciativas viabilizaram a viagem. 
“Realizamos ações de arrecadação 
de recursos, como: Oitava na Roça, 
cantinas, festival de massas e 
distribuição de cofrinhos em parceria 
com o Ministério Infantil”, relata.

Na Bolívia, tudo será feito junto à igreja 
local, que receberá as pessoas que 
forem impactadas pelo evangelismo. 
“Nossa expectativa é enorme, estamos 
muito animados em participar do que 
o Senhor tem para fazer na Bolívia. 
Certamente ele fará grandes coisas! 
Nosso grupo está unido, animado e em 
oração e jejum constantes pela viagem. 
Temos certeza de que o Senhor também 
proporcionará grandes experiências a 
quem se dispôs a ir”, completou Sarah.

Para Jéssica Fraga, que também faz parte 
da liderança, tem sido difícil controlar 
a ansiedade pela viagem. Ela explica 
que, levando em conta as primeiras 
reuniões realizadas no início de 2019, 
o Projeto Bolívia está sendo preparado 
há quase um ano. “As expectativas, 
é claro, são as melhores possíveis, o 
coração fica acelerado… Acredito que 

vamos encontrar um povo bastante 
decepcionado e ferido, por causa do 
cenário político atual do país. Então 
queremos levar esperança para aquele 
povo e mostrar que a solução não está 
na política e no presidente, mas sim em 
Jesus”, afirma.

Você pode conferir os resultados dessa 
viagem missionária nas próximas 
edições da Oitava Revista.

Parte da equipe de missionários que vai à Bolívia.

Certamente você já ouviu relatos de 
missionários que quase perderam 
a própria vida ou que enfrentaram 
situações subumanas em outros 
países, simplesmente por tentarem 
compartilhar o Evangelho. Realidade 
bem diferente da que vivemos aqui no 
Brasil, já que a Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 5º, parágrafo VI, 
garante ser “[...] inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias;”.

Isso quer dizer, em linhas gerais, 
que você que vive em nosso país 
tem total liberdade para cultuar ao 
Senhor Jesus e, inclusive, falar do seu 
amor a outras pessoas, sem maiores 

restrições. Tanto que no dia 07/01 
é celebrado o Dia da Liberdade de 
Cultos. Portanto, não desperdice essa 
chance! Aproveite cada reunião, cada 
período de oração, de louvor e cada 
momento de compartilhamento da 
Palavra. Peça a Deus a capacitação 
necessária para que você seja usado 
por ele de maneira exponencial!

Dia da Liberdade de Cultos

Projeto Bolívia 2020

 •  SAIBA MAIS
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“Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vocês?” (1 Co 3.16)

O Espírito Santo é conhecido como a terceira pessoa da 
Trindade. E ela é um mistério apresentado pelas Escrituras 
Sagradas. O termo busca traduzir a ideia da unidade 
formada por três pessoas divinas. Assim, Deus é um só e 
coexiste em três pessoas, a saber: Deus Pai, Deus filho e 
Deus Espírito Santo (1 Jo 5.8).

Parece que temos mais facilidade para definir e falar sobre 
Deus Pai e sobre Jesus Cristo. A pessoa do Espírito Santo 
muitas vezes não é compreendida e, muitas vezes, mal 
compreendida. Mas neste ano, em especial, aprenderemos 
mais acerca dele. Por isso, em 2020, participe dos cultos, de 
um GCOI (Grupo de Crescimento da Oitava) e das diversas 
programações que oferecemos. Contudo, não pense que 
queremos apenas fornecer conhecimento teórico sobre 
o Espírito Santo. Desejamos de todo o nosso coração 
que a Oitava Igreja experimente um nível mais profundo 
no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, se 
submetendo à sua direção e à sua vontade.

O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Muitos o veem 
apenas como uma força, um poder, uma luz ou uma energia. 
De certa forma, ele é tudo isso, mas não só isso. O mais 
importante: ele é Deus, uma pessoa e se relaciona conosco.

Resumidamente, quero apresentar alguns textos 
bíblicos e considerações sobre o Espírito Santo como 
Deus e como pessoa:

Quanto à sua divindade, fica claro no relato sobre a 
mentira de Ananias e Safira que o Espírito Santo é Deus, 
veja: "Então perguntou Pedro: 'Ananias, como você permitiu 
que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir 
ao Espírito Santo...? [...] Você não mentiu aos homens, mas 
sim a Deus'" (At 5.3-4). Mas vemos também nas Escrituras 
atributos divinos aplicados ao Espírito, como por exemplo, 
a onisciência, a onipresença e onipotência. 

Quanto à sua pessoalidade, alguns textos atribuem a 
ele sentimentos e ações humanas, como: a) Tristeza, “E 
não entristeçais o Espírito de Deus...” (Ef 4.30); b) Ciúmes, 
“É com ciúme que por nós anseia o Espírito...” (Tg 4.4-5); 
c) Empatia, “o Espírito, semelhantemente, nos assiste em 
nossa fraqueza...” (Rm 8.26-27);  d) Comunicação, “disse 
o Espírito Santo: Separai-me agora o Barnabé e a Saulo” 
(At 13.2); e) Vontade própria - os dons são concedidos 
de acordo com a sua vontade (I Co 12.11); f) Amor, 
“Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e 

pelo amor do Espírito” (Rm 15.30).
Agora, sabendo quem é o Espírito Santo, vamos pensar 

sobre sermos a sua morada. Há muitas referências na Bíblia 
que confirmam isso. Vou citar alguns versículos: 

“Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vocês?” (1 Co 3.16);

“... vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, 
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.” (Rm 8.9);

“Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em 
nós.” (2 Tm 1.14)

Jesus fala sobre o envio do Consolador que pode ser 
aplicado como um cumprimento das suas palavras: “E eu 
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” (Mt 28.20)

Em Efésios 4.30 e 1.13 está escrito que somos selados 
pelo Espírito Santo.

“O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado.” (Rm 5.5)

Outros textos poderiam ser apresentados e explorados, 
mas estes são suficientes para nos tornar conscientes da 
realidade sobrenatural que experimentamos. Temos o 
Deus Soberano, Todo-Poderoso, Santo, Perfeito e cheio de 
amor habitando em nós. 

Mas em quem o Espírito habita? Tudo começa com a 
nova vida que recebemos por meio da sua ação em nós. 
Estávamos mortos e ele nos deu vida; éramos cegos e 
surdos, ele abriu os nossos olhos e ouvidos; tínhamos 
um coração duro como pedra, ele foi arrancado para 
recebermos um coração de carne; vivíamos na escuridão 
e imundos, ele lançou luz sobre nós e nos limpou; éramos 
incrédulos e ele nos convenceu de que Jesus é o Filho de 
Deus enviado para nos salvar. Assim, é necessário que 
entreguemos a nossa vida a Cristo de todo o nosso coração.

E depois? Temos que desenvolver um relacionamento com 
ele. Lembre-se que há pessoas que, apesar de morarem na 
mesma casa, se relacionam muito pouco. Não é à toa que a 
Palavra de Deus nos alerta sobre o enchimento do Espírito 
Santo e sobre a possibilidade de entristecê-lo. Ou seja, a 
maneira como vivemos e nos relacionamos com ele pode 
nos tornar mais próximos ou mais distantes.

Lembre-se: há um rio de água viva que jorra dentro de 
você! (Jo 7.38). Beba desta água!

Pr. Iury Guerhardt · Pastor Auxiliar

MENSAGEM DE CAPA •

ESPÍRITO SANTO, DEUS VIVENDO EM NÓS!
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•  DICAS

1 - Valorize os ganhos do seu trabalho (Sl 128.2)
Saiba gastar os recursos financeiros que chegam em suas 
mãos. Mensalmente temos uma série de gastos. Esses 
gastos devem ficar abaixo dos ganhos. Economizar é 
preciso. Poupe e guarde parte dos ganhos.

2 - Controle impulsos de compras
Antes de efetuar uma compra, pergunte a si mesmo se ela 
é realmente necessária. Caso seja, verifique se há recursos 
financeiros suficientes. Na dúvida, reflita melhor. Ao 
comprar, use o produto até o fim, não desperdice nada.

3 - Evite o endividamento
Endividamento é o acúmulo de contas não pagas. Tal 
situação pode causar estresse, fadiga emocional, mental 
e física à pessoa endividada, podendo também inibir a 
criatividade, além de prejudicar os relacionamentos. Para 
sair do endividamento é preciso perseverança, mudar 
condutas, hábitos e costumes. Nunca diga que essa quantia 
é irrisória, cada centavo/real conta. Pague em dia as contas. 
Compartilhe a situação com a família.

4 - Planeje e elabore seu orçamento (Lc 14.28)
O planejamento financeiro talvez não esteja nas atividades 

mais prazerosas das pessoas, mas é preciso disciplina 
e força de vontade para ter um plano que atenda suas 
necessidades. Ele nos ajuda não somente a economizar, 
cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. É muito mais 
do que isso. Ele permite buscar uma melhor qualidade de 
vida tanto hoje quanto no futuro. Anote todos os gastos, 
inclusive as pequenas despesas. Poupe parte dos recursos, 
economize em família.

5 - Faça investimentos
Investir é a aplicação de recursos financeiros agora com a 
expectativa de receber recursos financeiros superiores no 
futuro. Não deixe seu dinheiro parado. Faça-o render por 
meio das diversas aplicações existentes no mercado. Procure 
investimentos com potencial de retorno e de liquidez. 
Acompanhe regularmente os resultados dessas aplicações, 
se necessário, mude para outra mais rentável. Defina os 
objetivos para os quais você quer juntar dinheiro: viagens 
dos sonhos, novo curso, casa nova, carro, aposentadoria.

Faça uma boa administração do seu dinheiro. Boa economia 
com gastos equilibrados e consumo consciente.

Pb. Alberto Freitas

Como manter o equilíbrio nas finanças? De que maneira evitar as dores de cabeça causadas pelas dívidas? Como fazer seus 
recursos renderem? Essas e outras questões serão esclarecidas nas cinco dicas do Pb. Alberto Freitas, professor no curso 
Fincanças Fácil. Leia, releia, faça as suas anotações e comece a mudar sua realidade hoje mesmo!

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA

“Temor, ansiedade irracional ou 
fundamentada; receio”. Essa é uma 
das primeiras definições encontradas 
na internet ao se pesquisar o sentido 
da palavra “medo”. Agora, sabendo 
o significado desse substantivo, 
responda: De que você tem medo?

Ao longo de nossa existência, 
diferentes motivos nos causarão esse 
sentimento, de acordo com nossas 
prioridades e experiências prévias. 
Sim, sentir medo é natural e inevitável. 
Cedo ou tarde, de um jeito ou de 
outro, a sensação de insegurança se 
fará presente. Faz parte da vida, faz 
parte do ser humano.

OK. Mas como fazer do medo um 
aliado? Ele pode nos ser útil de alguma 
forma? Bom, um primeiro passo pode 
ser este: reconhecer que o medo 

é importante, pois evita que nos 
coloquemos em situações de alto risco. 
Já imaginou se não tivéssemos medo de 
absolutamente nada?! Provavelmente 
seríamos um pouco inconsequentes.

Já em ocasiões não tão arriscadas, 
podemos fazer do medo um 
trampolim. Um exemplo? Sabe 
aquelas ocasiões corriqueiras que 
nos exigem habilidades sociais, como 
orar em público ou dar um recado no 
púlpito da igreja? Pois é. Se elas lhe 
causam arrepios só de imaginar, talvez 
seja hora de se superar. 

Enfrente seus medos e avance!

“Busquei o Senhor, e ele me acolheu; livrou-
me de todos os meus temores.” (Sl 34.4 )

DE QUE VOCÊ TEM MEDO?
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HOMENS E MULHERES • 

Qualquer marido e mulher em um casamento feliz e bem-
sucedido lhe dirá que o casamento deles está longe de ser 
perfeito. Mas isso não significa que não possamos honrar e 
glorificar a Deus por meio de nosso casamento. 1 Coríntios 
10.31 nos diz: "Portanto, se você come ou bebe, ou o que quer 
que faça, faça tudo para a glória de Deus". 

O casamento pode não estar nem perto da categoria 
de comer ou beber, mas o que Paulo quer nos dizer aqui 
é que tudo foi feito para dar glória a Deus, até nossos 
relacionamentos.

Qualquer casal que busque a glória e a honra de Deus 
em primeiro lugar quase sempre terá a certeza de que um 
grande casamento não é perfeito, mas pode ser agradável 
e honrar a Deus.

Como cristãos, sabemos que a aplicação dos princípios 
bíblicos ao casamento nos dará uma base mais forte do 
que a dos nossos amigos e vizinhos incrédulos. Certamente 
sabemos disso, mas o que estamos fazendo?

Em vez de perguntar por que temos lutas em primeiro 
lugar, a questão mais importante é como lidamos com elas. 
Como podemos usar os desafios, alegrias, lutas e celebrações 
do casamento para nos aproximar de Deus?

Relacionamento centrado em Cristo
"Temos que parar de projetar no casamento o que Deus 

nunca o planejou para dar - felicidade perfeita, vida livre de 
conflitos e obsessão idólatra".

Podemos apreciar que Deus planejou o casamento para 
fornecer: parceria, intimidade espiritual e a capacidade de 
buscar a Deus - juntos.

Então, qual o equívoco mais comum que os cristãos têm 
sobre o casamento?

"Encontrar uma 'alma gêmea' - alguém que nos complete". 
O problema de procurar outro humano para nos completar é 
que, espiritualmente falando, é idolatria. Devemos encontrar 
em Deus nosso cumprimento e propósito. Se esperamos 
que nosso cônjuge seja ‘Deus’ para nós, ele ou ela irá falhar 
todos os dias. Ninguém pode atender a essas expectativas.

Todo mundo tem dias ruins, grita com seu cônjuge ou é 
totalmente egoísta. Apesar dessas imperfeições, Deus criou o 
esposo e a esposa para orientar um ao outro em sua direção.

O casamento é uma união centrada no outro
É fácil ver porque Deus projetou uma união centrada 

nos outros para um mundo centrado em mim. Viver dessa 
maneira é um desafio quando as contas se acumulam, a 
comunicação é interrompida e você fica irritado com seu 
marido ou esposa. Nesses dias é preciso alguns lembretes 
para aliviar a tensão:

1. Deus criou o casamento como uma parceria leal entre 
um homem e uma mulher.

2. O casamento é a base mais firme para a construção de 
uma família.

3. O casamento reflete o relacionamento da aliança de 
Deus com seu povo.

Esses pontos demonstram que os propósitos de Deus 
para o casamento vão muito além da felicidade pessoal. 
Deus não criou o casamento apenas para nos dar um meio 
agradável de repovoar o mundo e fornecer uma instituição 
social estável para criar filhos.

Além disso, ele plantou o casamento entre os seres 
humanos como mais uma placa indicando a sua própria 
existência eterna e espiritual.

Servindo seu cônjuge
De hábitos irritantes a questões pesadas que parecem 

impossíveis de resolver, não é fácil amar o cônjuge durante 
os tempos difíceis. Mas as mesmas lutas que nos separam 
também lançam luz sobre o que valorizamos no casamento.

Se a felicidade é o nosso objetivo principal, nos 
divorciamos assim que a felicidade parece diminuir. Se 
receber amor é nosso objetivo principal, despejaremos 
nosso cônjuge assim que parecer menos atento. Mas se 
nos casarmos para a glória de Deus, modelar seu amor e 
compromisso com nossos filhos e revelar seu testemunho 
ao mundo, o divórcio não fará sentido.

1. Concentre-se nos pontos fortes do seu cônjuge e não 
nas fraquezas dele. Incentive, em vez de criticar.

2. Ore pelo seu cônjuge em vez de fofocar sobre ele.
3. Aprenda e viva o que Cristo ensina sobre como se 

relacionar e amar os outros.

O casamento não é apenas dele e por meio dele, é 
também para ele. O casamento é designado por Deus para 
mostrar sua glória de uma maneira que nenhum outro 
evento ou instituição faz.

Com um relacionamento centrado em Cristo, uma atitude 
centrada no outro e um compromisso inabalável de fazê-
lo funcionar, seu casamento pode florescer - assim como 
Deus designou.

                                               

                                           Pr. Roberto Santos · Pastor Auxiliar

POR QUE SE CASAR?
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GRATIDÃO E 
PLANEJAMENTO
QUAIS AS METAS DE CADA CONGREGAÇÃO PARA 2020?

É tempo de agradecer! Tempo de rendermos graças ao Senhor Jesus por tudo o que ele nos 
proporcionou em 2019 - considerando a sede e as Oitavas localizadas na região metropolitana 
de Belo Horizonte, recebemos 687 novos membros neste ano! É chegado também o momento de 
planejarmos as estratégias para o ciclo que se inicia. E nada mais oportuno que se programar ainda 
nos primeiros dias do novo ano. 

Por isso, as Oitavas em Betim, Matozinhos, Nova Lima e Santa Luzia se preparam para os desafios 
que surgirão nos próximos 12 meses e, representadas por seus respectivos pastores, definem 
suas metas e objetivos para que a Igreja e o Reino do Senhor Jesus continuem se expandindo no 
decorrer de 2020:

05 de janeiro de 2020 |  Oitava Revista
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“Um novo ano, uma nova década, novas oportunidades! 
A Oitava Betim chega ao final de 2019 colhendo muitos 
frutos. Já somos mais de 300 membros e seguimos o ritmo 
de um bom crescimento. Nossos ministérios são atuantes 
e frutíferos, desde o Ministério Infantil - com a nossa 
equipe de professores super apaixonada pelo trabalho 
com nossas crianças e juniores, o Ministério de Família 
- com programações e cursos que têm abençoado a vida 
de muitas famílias da cidade, ao Ministério de Louvor - que 
sempre procura conduzir o momento de louvor e cânticos 
da igreja com excelência. Os homens da Oitava Betim estão 
em constante oração, com reuniões todos os sábados. Com 
efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós!

Para 2020, estamos em oração, pedindo ao Senhor 
Jesus que nos impulsione para um tempo de crescimento 

ainda mais intenso. Cremos que Deus ainda tem obras 
maiores para realizar na cidade de Betim e queremos 
ser trabalhadores e servos dispostos a realizar a grande 
colheita do Senhor nesta cidade. O desejo do nosso 
coração é que cheguemos a 500 membros. Começamos 
o ano novo na certeza de muito trabalho pela frente 
e convictos de que o Senhor nos concederá poder do 
Espírito Santo para realizarmos a sua obra.

‘Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória 
futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do 
Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o 
Senhor é inútil.’ (1 Co 15.58)”

- Pr. Adelchi Rangel

“É tempo de renovo! É um novo ano que começa 
fresquinho e cheio de promessas de Deus para nossas 
vidas e para a Oitava Matozinhos. Vamos nos juntar em 
uma só voz, num só pensamento, num só amor, num 
só espírito e colher a abundância de bênçãos que o Pai 
preparou para nós.

Um feliz ano-novo!

‘Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! 
É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a 
barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. 
É como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de 
Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.’ 
(Sl 133)”

- Pr. Thiago Assumpção

“A Oitava Nova Lima está radiante, “como quem sonha”. 
O ano de 2019 foi maravilhoso! Ao olharmos para trás e 
contarmos as muitas bênçãos, conseguimos, com muita 
expectativa, mirar um futuro abençoado. Para 2020 
estamos preparando uma porção de novidades!

A primeira delas é a inauguração do novo espaço. 
Ainda estamos em obras, mas, em fevereiro, teremos 
uma inauguração para a cidade; um culto e uma festa de 
agradecimento a Deus por nos instalar em um lugar tão 
bom e por nos dar a missão de cuidar do município de Nova 
Lima por meio da mensagem do Evangelho.

Também em fevereiro daremos início a uma reunião 
de oração matinal, de segunda a sábado, das 7h às 8h, 
funcionando tanto como um ponto de oração para os 
nossos membros quanto para os funcionários das lojas 
e do empreendimento Serena Mall. E, às quartas-feiras, 
também teremos culto.

Essas e outras novidades estão sendo pensadas e sonhadas 
sob muita oração. Ore e invista na Oitava Nova Lima!”

- Pr. Tiago Torres

NOVA LIMA

BETIM

MATOZINHOS

SANTA LUZIA
“Agosto foi um mês especial para a Oitava Igreja. No dia 

18, inauguramos uma nova Oitava, desta vez em Santa 
Luzia. Foi uma festa linda! Nosso Pastor Jeremias nos trouxe 
uma rica palavra. Uma semente foi ali plantada. Agora é o 
tempo do cuidado, do investimento mais intencional, do 
trabalho árduo para que o Evangelho do Senhor Jesus seja 
anunciado de forma intensa, extravagante e apaixonada 
a partir do nosso novo endereço. A colheita virá, porque 
a Palavra do Senhor não retorna para ele sem que tenha 
dado os frutos para os quais ela foi designada.

Estamos na fase de estabelecimento de um grupo base. 
2020 será um ano importantíssimo para a consolidação 
da Oitava Santa Luzia. Novos horários serão incorporados 

em nossa agenda semanal. Além do Seminarista Gabriel 
Felipe, o Licenciado Leonardo Lobo dedicará um tempo à 
congregação para que nossos objetivos sejam alcançados: 
novas famílias, levantamento e treinamento de lideranças 
para a área de louvor, trabalho com crianças e juventude, 
além do surgimento de novos GCOIs. A supervisão do 
trabalho é de responsabilidade do Conselho de Plantação 
de Igrejas (CONPLAI), nomeado pelo Conselho da Oitava. 

Nosso maior alvo é ver o nome do Senhor Jesus sendo 
ainda mais proclamado e adorado naquela cidade.”

- Pr. Gidiel Câmara

MATÉRIA DO MÊS  • 
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Em 15 de janeiro é celebrada 
uma figura que, por vezes, passa 
despercebida no mundo da música: 
o compositor. Em busca de conhecer 
melhor o mundo de quem transforma 
palavras em melodia, a fim de se 
expressar e tocar os corações das 
pessoas, conversamos com Ana Karini, 
cantora, compositora e membro da 
Oitava Igreja desde 1990. Ela falou 
sobre: o início da carreira, suas fontes 
de inspiração e seus projetos para o 
novo ano.

Quando você começou a compor?

A música sempre fez parte da minha 
vida. Desde a infância costumava 
ouvir e cantar as canções que meu 
pai escutava, prestando atenção às 
letras e melodias. Pegava o hinário 
dele emprestado e tentava decorar 
estrofes e coros, além de verificar os 
autores de cada hino. Com o tempo 
comecei a cantar, engajada em 
diferentes ministérios, até que, em 
2003, por causa da graça de Jesus, 
comecei a compor como forma de 
adorá-lo e como forma de pregar o 
seu amor e a sua Salvação por onde 
quer que eu fosse.

Qual foi sua primeira composição?

Minha primeira composição foi a 
música Alegria. Foi um processo 
meio complicado, sem jeito no início, 
reescrevendo várias e várias vezes um 
mesmo trecho da canção (o que faço 
até hoje), mas que tomou forma com o 
passar dos anos, até que resolvi gravá-
la em 2012, no EP Bem Mais. Para 
quem não conhece, essa música está 

disponível nas principais plataformas 
digitais e no meu canal no YouTube: 
Ana Karini Oficial.

Quantas composições você acumula 
ao longo da carreira?

Não tenho um número fechado de 
composições. Algumas considero que 
estão prontas e outras, em processo. 
Posso dizer que tenho cerca de 20 
canções consideradas prontas e um 
caderno cheio de possibilidades.

Como você se inspira para criar 
suas letras e quais são suas maiores 
influências?

Minha inspiração vem de Jesus! A Palavra 
de Deus e a oração trazem a base 
para a construção das composições. 
Experiências da vida com Deus e as 
situações mais variadas de alegria, 
tristeza ou dor, podem ser o ponto de 
partida para uma canção inspiradora. 
Algumas delas escrevi com base 

em pregações dos nossos pastores. 
Também gosto de acompanhar 
comunidades cristãs e a carreira de 
pessoas que me inspiram a cultivar uma 
vida cheia do Espírito Santo. “Porque 
dele, e por meio dele, e para ele são todas 
as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. 
Amém!” (Rm 11.36).

Como não perder a criatividade e 
continuar compondo com qualidade?

Primeira regra básica: caminhar 
com Deus. Isso significa ter uma 
fonte inesgotável de inspiração e 
criatividade. É necessário ter sempre 
em mente que o mais importante não 
é seguir tendências ou modismos, mas 
ser fiel à Palavra de Deus. Conhecer e 
ouvir pessoas, bandas e comunidades 
que seguem os princípios da Palavra 
também pode ser inspirador.

O que você está preparando para 
2020?

Estou produzindo um novo trabalho 
com hinos que marcaram a história 
da igreja e a caminhada de vida de 
muitas pessoas. São letras profundas 
e melodias maravilhosas que 
encorajam, consolam e alegram nosso 
coração. Também vamos trabalhar 
com a produção de alguns singles de 
músicas inéditas. Vai ser bênção!

Acesse Ana Karini Oficial no Youtube e 
acompanhe o trabalho da cantora.

DIA DO COMPOSITOR

•  ESPECIAL

“Minha inspiração 
vem de Jesus!
A Palavra  de 
Deus e a oração 
trazem a base 
para a construção 
das composições.”
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REFLEXÃO •

ANO NOVO, 
VIDA NOVA 

COMO FAZER DE 2020 UM GRANDE ANO

Não é só mais um dia no calendário. 
Pode até parecer que é apenas mais 
um ano, algo repetido, batido, mas 
não é isso. Ciclos das estações do 
tempo tornam-se ciclos nas estações 
da vida, se os soubermos aproveitar 
bem. Na Bíblia, Deus ordenou que o 
povo de Israel celebrasse os ciclos, pois 
lembravam as pessoas de como, entra 
ano, sai ano, o Senhor mantinha-se fiel 
às suas promessas. E está aí algo que 
devemos constantemente nos lembrar.

Neste começo de um novo ano, 
podemos simplesmente riscar um dia a 
mais no calendário, ou podemos fazer 
desse momento uma oportunidade 
para reconhecer que renovamos 
nossas forças e intenções diante de 
Deus, pois sabemos que ele continua 
desenrolando seus planos eternos 
sobre nossas vidas.

Assim, gostaria de sugerir algumas 
atitudes para fazer de 2020 um ano 
realmente especial, afinal de contas, 
essa expectativa da renovação da vida 
é algo que o crente em Jesus deve ter 
mais do que qualquer pessoa:

1 - Dê uma polida na sua vida 
devocional – faça ou refaça do seu 
tempo com Deus uma prioridade com 
a ajuda da dupla clássica: oração e 
leitura bíblica. Por meio de Jesus, o 
caminho para esse relacionamento 
fantástico está escancarado.

2 - Perdoe aquela antiga ofensa – a 
pessoa não merece o perdão, mas 
não é exatamente disso que se trata 
o perdão? A resistência em perdoar 
quem nos ofendeu só escancara uma 
situação ainda pior: a de que nós não 
compreendemos o que Jesus veio fazer 
por nós.

3 - Seja mais amoroso com sua família 
– muitas vezes tomamos por certo de 
que nossos familiares sabem que os 
amamos e acabamos não expressando 
esse amor da forma e intensidade que 
deveríamos. E quando um deles se 

vai, ficamos com a sensação de que 
poderíamos ter falado isso ou aquilo. 
Com que frequência você diz ao seu 
cônjuge, filhos, pais ou irmãos que os 
ama? O que está esperando?

4 - Suba um degrau na prática da 
generosidade – seja generoso com as 
pessoas que conhece e também com 
estranhos. Seja generoso com o pobre, 
naquilo que cada um de nós demonstra 
pobreza. A alguns estendemos recursos 
financeiros, a outros o tempo, a outros 
ainda um apoio emocional. Ninguém é 
tão carente que não possa adotar um 
estilo de vida generoso.

5 - Procure uma boa igreja para 
frequentar – faça parte de uma 
comunidade cristã que busca pregar 
e viver o Evangelho de Cristo. Sirva 
a Deus com seus dons e talentos, 
vista a camisa, torne-se membro, seja 
dizimista e ofertante, envolva-se com a 
obra missionária, frequente um grupo 
caseiro, cresça no conhecimento da 
Palavra de Deus e aguardem, juntos, o 
retorno de Jesus. Se tem algo que deve 
ocupar nossa expectativa para o futuro 
é a segunda vinda de Jesus Cristo!

Com certeza poderíamos estender 
essa lista de inúmeras formas, com, 
por exemplo, o cuidado com a saúde, 
a busca de estudos contínuos, ler bons 
livros, praticar um esporte, cuidar 
da saúde financeira, e por aí vai. Mas 
se buscarmos renovar a intenção e 
a atitude nos cinco itens acima, não 
tenho dúvidas de que nosso ano não 
será apenas melhor, será excepcional. 
Vamos começar?!

Pr. Luís F. Nacif · Pastor Auxiliar
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COMO RETOMAR UM 
GCOI APÓS O PERÍODO 
DE FÉRIAS?

•  GCOI

Eu sempre ouço essa pergunta. E a resposta é bem simples. 
Em 2020, no dia 01/02, vamos ter um encontro com todos 
os líderes de GCOI em nossa sede campestre. Este evento 
se chama “Pré-temporada” e tem como objetivo alinhar a 
visão de todos os nossos GCOIs e apresentar os projetos 
para os próximos 12 meses. Esse é o primeiro passo, e é 
muito importante que cada líder se prepare para não ficar 
de fora desse momento.

O segundo passo, creio eu, é fazer uma abertura com 
uma grande confraternização. Avisar que acabaram as 
nossas férias e que agora os GCOIs voltarão às atividades 
regulares. Esse primeiro encontro será, na verdade, uma 
confraternização para que todos possam contar como 
foram as suas férias. Cada líder deve entrar em contato 
com os membros do GCOI, fazendo contato pessoal. 

Após a confraternização, é preciso que todos saibam qual 

é o objetivo do GCOI e quais são as metas para o novo ano. 
Estabelecer a data da multiplicação e chamar todos os 
membros para viver tempos de muito evangelismo, ensino 
e cuidado, o que é fundamental, pois não podemos deixar 
de formar discípulos que sejam seguidores do Mestre Jesus.

O terceiro passo é: chamar todos os membros para orar 
pelo GCOI e por todos os seus integrantes. A oração é 
o coração do GCOI. Portanto, separe um tempo para 
interceder pelas pessoas que Jesus levou ao seu GCOI em 
2019 e, mesmo que o GCOI não esteja se reunindo, não tire 
férias da oração. 

Que em 2020 seu GCOI cresça, que novos líderes sejam 
treinados e que, pela graça de Jesus, vocês se multipliquem!

Pr. Eduardo Borges - Pastor Auxiliar e Coordenador Geral 
dos GCOIs
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WEB • 

Para abençoar 
 
Pr. Jeremias Pereira
Uma honra agradecer, interceder 
e pedir ao Senhor Jesus para 
abençoar pessoas preciosas que 
nos serviram, abençoaram e 
impulsionaram durante todo o ano 
de 2019. Deus seja louvado. #gratidão 
#belohorizonte #oitavaigreja #oitava 
#dicasdoprjeremias

 

 

Pr. Eduardo Borges
Qual é o seu verdadeiro potencial? 
Você sabe realmente do que é capaz? 
Você sabe realmente onde Deus pode 
te levar? Não olhe apenas para as 
suas forças, não se esqueça Daquele 
que diz para você: NÃO TEMAS.

Para relembrar

Pr. Eloízio Coelho
[Há mais de um ano, em dezembro 
de 2018]. Partiu Abadiânia. 
Esteja orando pela viagem e pela 
evangelização lá nesta sexta.

Pr. Gidiel Câmara
Pense numa lembrança boa!

Para alegrar

Pr. Thiago Assumpção
Não caiu a ficha ainda.. Primeiro 
Culto no NOVO TEMPLO para NOVOS 
TEMPOS da Oitava Matozinhos! O 
Senhor tem feito grandes coisas por 
nós, por isso estamos alegres!

Pr. Adelchi
Festa de entrega do Projeto Caixa de 
Sapato da @oitavabetim.

ANO NOVO, APLICATIVO NOVO

OITAVA NA INTERNET
O que os pastores estão postando nas redes.

2020 chega com algumas novidades. Entre elas, o nosso 
mais novo App Oitava Igreja. Agora, além de acessar eventos 
e notícias, os membros terão um login para realizar inscrições, 
acompanhar GCOIs e EBT. E, claro, ler os textos dos pastores.

Outra novidade no aplicativo é a parte de devocional diário, 
onde também será possível compartilhar nas redes sociais a 
mensagem do dia.

O download é gratuito e já está disponível para seu 
smartphone na Apple Store e na Play Store. A partir deste mês, 
ele estará em pleno funcionamento.

Acesse a loja de seu dispositivo e faça o download. Você com 
a Oitava onde estiver!
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

A mansidão é um fruto do Espírito Santo encontrado 
nas pessoas que receberam a Jesus Cristo como Senhor 
e Salvador de suas vidas. Como diz a Escritura, o fruto do 
Espírito é gerado pelo próprio Espírito Santo em cada crente, 
moldando-lhe para que seja semelhante a Cristo, o nosso 
exemplo perfeito. Ninguém jamais foi amável, longânimo, 
bondoso, temperado, humilde e manso como o Senhor 
Jesus Cristo. O propósito de Deus é que sejamos modelados 
à semelhança de Cristo, para que sejamos perfeitos.

Às vezes o uso inadequado das palavras leva as pessoas 
a um entendimento errado do seu verdadeiro significado. 
Uma palavrinha mal compreendida em nossos dias é a 
“mansidão”.  Muitos pensam que mansidão é fraqueza 
ou frouxidão, mas, na verdade, é exatamente o contrário. 
Mansidão é muita, mas muita força sob controle. Sim, isso 
mesmo, “muita força sob o controle do Espírito Santo”. 

A mansidão anda ao lado da humildade e ambas são 
ordenadas pelo Senhor Jesus na vida de seus discípulos. O 
Senhor Jesus foi claro ao dizer: “aprendei de mim que sou 
manso e humilde de coração”. É maravilhoso refletir na vida 
do Senhor Jesus, que foi indubitavelmente o homem mais 
importante que já pisou nesta terra; foi também o mais rico, 
embora se fizesse pobre; foi o mais sábio, o mais importante 
e o mais ilustre de todos, e, no entanto, ele disse: “aprendei 
de mim, que sou manso e humilde de coração” (Mt 11.29). 
Ora, se o Senhor Jesus, que é Deus Conosco, nos chama a 
aprender a mansidão e a humildade com ele, quem somos 
nós para rejeitar?

O Senhor Jesus nos ensina que ser manso não é se rebaixar, 
mas sim mostrar sua grandeza, sua compaixão, sua 
misericórdia e o seu amor para com o próximo.

Ser manso é ser brando, calmo, temperado, cortês, 
educado, amável, atencioso, respeitoso, humilde...  O 
verdadeiro manso mantém a sua postura, orquestrada 
pelo Espírito Santo, em toda e qualquer situação. Não há 
nada que tire o manso de sua postura, pois quanto maiores 
forem os insultos, maior será o testemunho de mansidão e 
humildade refletido na vida do verdadeiro cristão.

Sempre digo que mansidão não tem nada a ver com 
fraqueza. Mansidão é sinal de muita força; é muita força 
controlada pelo Espírito Santo.

Ser manso é se conter diante das tentações das 
oportunidades. É agir e fazer diferente de tudo o que as 
outras pessoas fazem. A verdadeira força está com os 
mansos, pois, mesmo tendo o potencial dos ímpios que 
matam, roubam, agridem e ofendem, os mansos encontram 
forças em Deus para preservar a vida, zelar pelo que é do 
outro, tratar os agressores com amor e fazer sempre o bem 
a todos, especialmente ao que lhe fez mal.

Sejamos sempre mansos e humildes de coração, pois sendo 
marcas absolutamente visíveis na vida de nosso Salvador 
Jesus Cristo, precisam ser em nós também.

Pr. Eloízio Coelho · Pastor Auxiliar

F R U T O  D O  E S P Í R I T O

Mansidão
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INFANTIL E JUNIORES •

Qual era a profissão de 

Moisés?
Enquanto morava em Midiã, Moisés tinha um trabalho muito 
importante. Você sabe o que era? Leia Êxodo 3 e depois siga as 
coordenadas para descobrir sua profissão!

“Antes, sede uns para com os 
outros benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros, 
como também Deus, em Cristo, vos 
perdoou.” (Ef 4.32)
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ESPIRITUAIS 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

SENTIMENTAIS 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

FAMILIARES 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

PROFISSIONAIS 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

ACADÊMICAS
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

FINANCEIRAS 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

FÍSICOS 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

•  ALVOS

Chegou a hora de planejar um novo ano. Escreva 
abaixo quais são os seus alvos para 2020. Compare 
com a lista do ano anterior e guarde-a para o 
próximo ano.

Minhas metas para
 2020
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OFICINA DR. PALHAÇO

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

Sábado, de 8h às 18h
(7h café e credenciamento)

Investimento: R$70,00
Inscrições com Valéria Serra:

31 98803-9664
Vagas limitadas!

RECEPÇÃO DE 
NOVOS MEMBROS 

CONHEÇA A LIVRARIA 
DA OITAVA

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.

Centenas de livros e materiais 
evangélicos.

Adquira e presenteie!

MENSAGENS
EM ÁUDIO

Ouça as pregações da Oitava
no SoundCloud e compartilhe com 

seus amigos!

GCRIE

A AWISO precisa de professores voluntários 
para cursos de artesanatos diversos.

Se você pode ajudar, entre em contato 
com a instituição: 3426-3562.

PROFESSORES VOLUNTÁRIOS

A AWISO precisa de dentistas voluntários
para atuar no projeto que atende pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. 

Entre em contato: 3426-3562.

PROJETO AMPLIAR 
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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

24/08, ÀS 19H30 E 25/08, ÀS 9H NO
CULTO INFANTIL E ÀS 11H NO TEMPLO.

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

famílias.

Cursos como: 
Casados para sempre

Crown (finanças)
Como criar seus filhos

Homem ao máximo
e outros.

Invista em seu lar, conheça a lista 
completa no site e faça sua inscrição!

CURSOS DO MINISTÉRIO

DE FAMÍLIA


