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PALAVRA DO PASTOR  • 

SANTIFIQUE OS 
PENSAMENTOS

Certa vez, ouvi um provérbio que, se me lembro bem, 
afirmava o seguinte:

“Quando em público, vigia as tuas palavras
Quando em família, vigia teu gênio (temperamento)
Quando a sós, vigia teus pensamentos.” 

Ao discípulo e discípula de Cristo Jesus é recomendado: 
“transformai-vos pela renovação da vossa mente”; “sobre 
tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele 
procedem as fontes da vida”; “pensai nas coisas lá do alto”; 
“deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e 
revistam-se da nova natureza, criada para ser justa e santa 
como Deus” (Ef 4.23-24). Assim como o homem pensa, 
assim ele é. 

Uma pessoa que deseja saúde física, saúde emocional, 
saúde espiritual, gozo, alegria, paz e uma vida cheia e 
transbordante do Fruto do Espírito Santo, manterá zelo 
diário contra aqueles pecados que ocorrem unicamente no 
recesso e no secreto de sua mente, mas que entristecem e 
inibem o fluir do Espírito Santo. 

Pensamentos impuros. “São os olhos a lâmpada do 
corpo”. Muitas informações que causam tentação para 
impureza mental são de origem visual. Há também as 
tentações que chegam pela audição. O servo deve guardar 
seus olhos e seus ouvidos e fugir e evitar situações 
que podem servir-lhe de tentação. Numa época de 
afrouxamento moral, indulgência sexual, vale tudo, e 
acesso fácil à pornografia, devemos nos guardar de buscar 
situações que nos levam ao pecado. O pecado de impureza 
mental é um pecado secreto. Ele quebra nossa intimidade 
com o Senhor. Ele afeta nossa comunhão no corpo 
de Cristo, na família e rouba nossa paz e nossa alegria. 
Muitas vezes, para ser livre desse hábito pecaminoso de 
impureza, é preciso confessar ao Senhor, ter alguém de 
confiança que possa orar e, em alguns casos, terapia com 
profissional competente e de bons valores cristãos. Muitas 
maridos sofrem, muitos pais sofrem, muitas esposas 
sofrem, pois já descobriram que seus amados estão se 
deixando levar pela onda da impureza mental. Todos nós 
lutamos contra esta tentação. É uma luta diária e devemos 
clamar pelo socorro do Espírito Santo. 

Pensamentos negativos. Todos sofrem ou sofreram 
experiências dolorosas, circunstâncias contrárias e ações 
ruins das pessoas. Por vezes, nós mesmos fazemos coisas 
erradas contra Deus, o próximo e nós mesmos. Há pessoas 
que têm uma tendência ao negativismo e ao vitimismo e veem 
todos como seus inimigos. Nossas reações às circunstâncias 
contrárias e às pessoas que nos são contrárias podem ser de 
vingança, mágoa, autoacusação, derrotismo, autoindulgência, 
descrença, acusações contra Deus, contra os irmãos e contra 
tudo e todos. Muitas vezes na câmara secreta de nossos 
pensamentos alimentamos palavras como “é difícil demais, 
ninguém se preocupa comigo, eu não merecia isso. Ah! Isso 
não vai ficar assim! Faço tudo e ninguém reconhece nada”. 
São pensamentos que ferem a glória de Cristo, a providência 
Divina, a soberania de Deus, o amor de Deus por nós em Cristo. 
Esses pensamentos nos imobilizam, adoecem, roubam a paz 
e fervor espiritual. Relevam também o quanto somos egoístas 
e temos pensamentos só para nós mesmos, como se a vida 
fosse uma contínua selfie. O discípulo do Senhor buscará 
orientação, sabedoria e perceberá a disciplina e orientação 

do Senhor em todas as circunstâncias. Mesmo quando as 
coisas não estão como gostaria, centrará seus pensamentos 
no amor de Deus, contará as bênçãos da providência Divina, 
descansará sua alma no Senhor e procurará trazer à memória 
o que lhe concede esperança e não manterá o foco nas fontes 
de desespero e ansiedade. Meditar na palavra que diz: “E 
sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o 
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito” (Rm 8.28-29).

Fantasias. “Cada um é tentado pela própria cobiça, quando 
esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, 
dá luz ao pecado: e o pecado, uma vez consumado gera a morte” 
(Tg 1.14-15). A imaginação é uma das belas faculdades 
de nossa mente. Por meio dela podemos “visualizar” as 
profundas narrativas do Evangelho. É por meio dela que 
se consegue um pouco do alívio das tensões, quando você 
recorda um lago tranquilo, grama verdinha às margens, 
crianças que brincam e cantam ali, um banco como um local 
de meditação e sente aquele aroma fresquinho de uma brisa 
reconfortante. Contudo, a imaginação descontrolada tem 
levado inúmeras pessoas a planejarem o mal, imaginar o 
adultério, mentir, roubar e cometer uma série de ações cujas 
consequências, mais tarde, podem ser de culpa, tristeza, 
choro, depressão, desespero e desânimo consigo, sua 
família, sua igreja e até mesmo a própria vida. O pecado é, 
primeiramente, “concebido”. Ele é desenvolvido em nossa 
imaginação. Se uma pessoa nutre fantasias para pecar, dia 
mais dia menos ela a executará! “Ai daqueles que, no seu 
leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal! À luz da alva, 
o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam 
campos, os arrebatam; se casas, as tomam; assim, fazem 
violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua 
herança” (Mq 2.1-2). É fato que o contraponto é igualmente 
verdadeiro. Uma mente que imagina coisas nobres efetuará 
coisas nobres e relevantes. Uma mente que imagina servir e 
viver de maneira que Cristo seja glorificado no seu dia a dia, 
pela graça de Deus, realizará este propósito. 

Pensamentos de condenação. Julgamos as pessoas pela 
aparência, maneira de sentar, de orar, etc. Uma pessoa 
pode estar conversando conosco na maior paz e, no íntimo, 
estamos condenando, julgando, xingando ou maldizendo-a. 
Muitas vezes isso acontece até no casamento, quando um 
cônjuge que foi ferido ou não gostou do que o outro fez 
(e não conversou sobre o assunto), quando o outro está 
deitado dormindo o tal está ao seu lado pensando mal ou 
julgando, criticando, literalmente, pelas costas. É preciso se 
arrepender deste coração maligno e deste comportamento 
íntimo que o Senhor conhece. Ele julga as intenções do 
coração. “Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que 
for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, 
tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de 
boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso 
pensai” (Fp 4.8). 

As quatro  áreas acima são apenas ilustrações. Cada 
um de nós sabe onde seus pensamentos vivem ou, de 
vez em quando, viajam. De fato, não podemos controlar: 
o que as pessoas pensam a nosso respeito, nem o que 
dizem; a maneira como fomos criados; as circunstâncias 
adversas que nos sobrevieram ou nos sobrevirão; algumas 
informações para o pecado que nos chegam pelos olhos ou 
ouvidos. Contudo, pela misericórdia e bondade do Senhor 
Jesus Cristo, há uma fortaleza que podemos controlar, se 
nos submetermos ao Espírito Santo e gastarmos tempo na 
leitura, meditação, memorização e prática da Palavra de 
Deus: nossa mente.

Pr. Jeremias Pereira · Pastor Titular
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C U L T O S  D A  V I R A D A

“Aqui na Oitava já estamos em 2022”. Ouviu isso por aí? 
É que no dia 31/12, a igreja celebrou a virada de ano três 
vezes. Foram realizados três cultos especiais pela passagem 
do ano: às 18h, 20h e 22h.

Milhares de pessoas vieram à igreja para agradecer a 
Deus as bênçãos de 2019 e orar pelo ano de 2020. Foram 
momentos muito especiais, até mesmo com batismos.

O R D E N A Ç Ã O  D O  P R .  J E R E M I A S

Há 38 anos na Oitava, o Pastor Jeremias foi eleito no final 
de 2019 para mais cinco anos de mandato como Pastor 
Titular da igreja. A cerimônia de posse foi realizada no dia 
31/12, no Culto das 18h. 

Além da Comissão do Presbitério, participaram também 
os pastores e presbíteros da Oitava. Outros convidados 
especiais estiveram com nosso pastorzão no púlpito, no 
momento da posse: seus familiares. Emocionado, ele 
recebeu orações e o apoio dos presentes. Ore pela vida, 
ministério e saúde do Pr. Jeremias.
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ACONTECEU NA OITAVA  •

P R .  C Á C I O  N A  O I T A V A

Em janeiro recebemos uma visita especial, vinda 
diretamente do Amazonas, mais precisamente do Projeto 
Amanajé. E em período de férias em BH, esteve conosco o Pr. 
Cácio Silva, que já passou pela Oitava e, hoje, é missionário 
entre os indígenas. 

Ele pregou em diversos cultos durante o mês. Em um 
deles, no Culto da Família, falou sobre os tempos de 
mudanças aceleradas, questionando os irmãos sobre como 
eles lidam com as modificações e como essas influenciam 
a forma de ver as coisas e de se relacionar com amigos, 
família e com Deus, usando como base o texto em Lucas 15, 
a Parábola do Filho Pródigo.

C A F É  C O M  O R A Ç Ã O

Receber um convite para um café é algo tradicional para 
os mineiros. Aqui na Oitava, este chamado vem com um 
importante complemento: a oração. Desde o ano passado, 
o Ministério de Integração realiza periodicamente o Café 
com Oração, que reúne não crentes que visitaram a igreja.

E a primeira edição de 2020 aconteceu no dia 10/01. O 
evento é uma porta aberta àqueles que nunca ouviram 
sobre o Evangelho ou que ainda não tiveram a experiência 
de conversão. Ao visitarem a Oitava, eles preenchem a ficha 
do Ministério, que entra em contato e faz o convite. Traga 
convidados aos cultos e evangelize seus amigos e familiares!
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Em quem você votou nas últimas 
eleições municipais? De quanto 

tempo você precisou para trazer 
à memória os nomes escolhidos no 

último pleito? Em 2020, o Brasil volta às 
urnas para escolher prefeitos e vereadores 

dos municípios, mas você se lembra quais 
foram seus candidatos em 2016?

6 DE MAIO:
Último dia para o eleitor regularizar sua situação na 
Justiça Eleitoral e poder votar em outubro. 

16 DE AGOSTO:
Propaganda eleitoral passa a ser permitida, inclusive
na internet.

28 DE AGOSTO:
Início do horário eleitoral gratuito. 

1º DE OUTUBRO:
Data limite para realização de comícios. Fim do horário 
eleitoral gratuito. 

2 DE OUTUBRO:
Último dia de permissão da divulgação paga para o 
primeiro turno. 

3 DE OUTUBRO:
Último dia de permissão para distribuição de santinhos e 
realização de carreata/passeata. 

4 DE OUTUBRO:
Primeiro turno.

25 DE OUTUBRO:
Segundo turno, caso haja. 

18 DE DEZEMBRO:
Prazo para diplomação dos eleitos. 

Fonte: TSE

 •  SAIBA MAIS

TEM GENTE NOVA 
NA OITAVA!

O título do texto pode induzir você ao erro. Tem gente nova 
sim, mas em uma equipe diferente, porque ele já é um velho 
conhecido da igreja. Leonardo Lobo Sales, ou Léo Lobo, como 
é amplamente conhecido, agora é licenciado na Oitava.

Sua licenciatura aconteceu no culto de ano novo, no dia 
31 de dezembro de 2019 e, a partir de agora, ele faz parte 
da equipe pastoral da igreja e será responsável pela Oitava 
Santa Luzia, além dos Ministérios de visitas, capelania 
fúnebre e Vitalidade. 

Léo é casado há 23 anos com Jacqueline e os dois têm três 
filhos: Karoline (20), Guilherme (18) e David (14). A família 
está na Oitava há 15 anos. Ele já passou pelos ministérios: 
Infantil, Juniores, Louvor, Retiro com Deus, GCOI, READ e, 
nos últimos dois anos, na Oitava Betim, em apoio ao Pastor 
Adelchi Rangel. 

De acordo com Leonardo, seu livro da Bíblia preferido é 
Tiago e suas maiores referências são Jesus e Davi. Como 
um bom conselho, ele deixa uma mensagem para a igreja: 
“Guarde o teu coração, não deixe que ele te engane, para 
isso deixe o Senhor Jesus fazer morada e ser Senhor de 
toda a sua vida”.

Como uma promessa de ano novo, o discurso da 
fiscalização sempre aparece, mas você, de fato, acompanhou 
nesses últimos anos o que fez o seu candidato? Para esta 
nova eleição ainda há tempo de acompanhar mais de perto 
o trabalho que os pretendentes às vagas do legislativo 
municipal e da prefeitura vêm desenvolvendo. 

Observe, pesquise, acompanhe e, claro, ore. A cidade tem 
diversos desafios para a nova liderança e o cristão precisa 
ser atuante na intercessão por BH, Betim, Matozinhos, Nova 
Lima, Santa Luzia, ou no município em que reside. 

Fique atento a tudo que eles postam nas redes sociais, 
falam a jornais e fazem como cidadãos da cidade. Também 
esteja por dentro das datas e das normas eleitorais, 
estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para te 
ajudar, seguem algumas datas importantes:
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Para um mundo contaminado pelo mal 
e para homens destruídos pelo pecado, 
existe uma esperança: Deus Pai enviará 
o seu servo e derramará do seu Espírito 
sobre toda a carne! Essa é a promessa 
que permeia todo o Antigo Testamento, 
que sustentou o povo de Deus durante 
todo aquele período, e que traz hoje 
esperança para o nosso coração. 
Quando Malaquias, servo de Deus, 
profetizou sobre o povo de Israel, disse 
que no cumprimento da promessa o 
povo seria transformado e purificado 
por Deus: 

A adoração em Israel estava 
contaminada. Os sacerdotes ofereciam 
cultos defeituosos ao Senhor. O 
povo foi acusado de roubar a Deus, 
de viver de maneira imoral e não 
se desvincular da idolatria. Eles 
precisavam de restauração completa, 
pois uma mera maquiagem não seria 
suficiente para torná-los aceitáveis 
diante de Deus, uma vez que Ele sonda 
os corações. Foi essa transformação 
que Malaquias anunciou: o povo seria 
totalmente restaurado. Como um metal 
precioso que pelo fogo é purificado 
completamente e ao se derreter pode 
ser novamente moldado pelo artista, 

Deus traria sobre seu povo um Fogo 
poderoso e purificador: o Espírito Santo. 

O fogo purificador do Espírito Santo vem 
sobre toda sua igreja. Ele nos convence 
da justiça, do pecado e do juízo e nos 
faz crer em Jesus Cristo como Senhor e 
Salvador. O Espírito Santo e Deus fazem 
nascer em nós uma nova natureza, não 
mais fruto de pecado, mas nascida de 
Deus. Desta maneira, somos feitos 
novas criaturas, que desejam e buscam 
a presença de Deus, que não mais 
podem viver pecando deliberadamente 
pois agora o pecado nos entristece e 
frutificamos no Espírito Santo. 

Se por um lado a doutrina da Trindade 
revela-se para nós em um grande 
mistério, muito maior e mais perfeito do 
que nossa capacidade de compreensão 
lógica, por outro lado, ao vermos as três 
pessoas da Trindade agindo na história 
do povo de Deus, nosso coração se 
enche de fé, de esperança e de louvor 
ao Deus Triúno: o Pai nos escolheu e 
nos amou, o Filho se entregou por nós 
para o perdão dos nossos pecados, e o 
Espírito Santo habita o nosso coração 
e nos transforma em novas criaturas, 
restaurando em nós a imagem de Deus 
que havia sido distorcida pelo pecado. 

O tema do nosso ano é: “Cheios do 
Espírito”. Desejamos e oramos para que 
neste ano toda a Oitava Igreja prove 
ainda mais da presença e da frutificação 
que o Espírito Santo traz sobre nós.

Pr. Israel Abreu · Pastor Auxiliar

MENSAGEM DE CAPA •

“Assentar-se-á como derretedor e 

purificador de prata; purificará os 

filhos de Levi e os refinará como 

ouro e como prata; eles trarão ao 

SENHOR justas ofertas.” (Ml 3.3)
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•  ORAÇÃO

“Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no 
Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica 
por todos os santos.” (Ef 6.18)

As imagens impressionam e comovem pessoas do 
mundo todo. Fogo, fumaça e um rastro de destruição 
já alcançaram cerca de oito milhões de hectares na 
Austrália. O número equivale ao território da Irlanda, 
segundo a EBC. 29 pessoas morreram em decorrência do 
caso e há a estimativa de milhares de animais vitimados. 

O fogo tem origem natural e é resultado de uma 
combinação de ventos fortes, temperatura elevada e 
vegetação seca. Ele teve início ainda em 2019 e já dura 
mais de três meses. Os estados de Nova Gales do Sul 
e Victoria são alguns dos mais afetados. No início da 
segunda quinzena de janeiro, entretanto, fortes chuvas 
caíram sobre a região, trazendo, a princípio, alívio em 
alguns focos de queimadas, mas também uma nova 
preocupação: os alagamentos.

Ore pela Austrália, que perdeu tanto de sua fauna 
e flora; pelos moradores das regiões atingidas; pelas 
equipes dos bombeiros envolvidas no combate às chamas 
e no socorro às vítimas. Que o Senhor tenha misericórdia 
de seu povo e envie chuvas moderadas ao país. E que o 
homem não coopere para novos casos, evitando o que 
pode dar início às chamas. 

Na data em que boa parte do mundo celebra o 
nascimento de Cristo, 11 cristãos foram mortos na Nigéria, 
pelo Estado Islâmico. Segundo a Portas Abertas, no dia 
26 de dezembro a Agência de Notícias do EI divulgou um 
vídeo de 56 segundos veiculando as mortes violentas. 
A motivação seria vingança pela morte de dois de seus 
líderes e a falta de negociação para libertação de alguns 
de seus membros.

Enquanto, no Ocidente, celebrávamos com liberdade a 
vida de Jesus, os cristãos que sofrem perseguição pagavam 

o preço de sua fé proibida em uma região islâmica. Oremos 
pelo consolo das famílias dessas pessoas, pelos cristãos 
que moram na Nigéria e em todos os países onde se proíbe 
a confissão de fé cristã publicamente. Oremos, também, 
para que possamos usar de nossa liberdade religiosa para 
proclamar o nome de Jesus Cristo em todas as nações. 

Logo nas primeiras horas do ano, no dia 2 de janeiro, 
a notícia de um ataque aéreo em Bagdá alarmou 
americanos, iranianos, iraquianos e o resto do mundo. 
O bombardeio no Iraque, comandado pelos Estados 
Unidos, culminou na morte de alguns iranianos, entre 
eles Qassem Soleimani, segundo homem mais poderoso 
do Irã. 

As autoridades iranianas responderam com promessa 
de vingança e um grande temor se iniciou com o aumento 
da tensão entre os dois países. Os dois líderes trocaram 
ameaças e o Irã afirmou que não vai mais seguir o acordo 
nuclear. No funeral de Soleimani milhares de pessoas 
foram às ruas. Ore pela pacificação no mundo.

No dia 25 de janeiro a tragédia da Vale em Brumadinho 
completou um ano. Mesmo após 365 dias, 11 pessoas 
ainda estão desaparecidas. Os milhares de bombeiros 
envolvidos nas buscas já encontraram 259 corpos ou 
fragmentos de corpos, segundo o portal de notícias G1. A 
empresa de mineração teve milhões de reais bloqueados 
pela justiça e já sofreu algumas derrotas nos tribunais.

Ainda há centenas de vítimas que necessitam de 
cuidado. A região ainda segue tomada pelos rejeitos 
e muitos na cidade estão sem sua fonte de renda. 
Seguimos em orações para que o Senhor console os 
familiares das vítimas, abençoe aqueles que ainda 
sofrem as consequências do fato, pelos moradores de 
Brumadinho e pela incansável equipe que se desdobra 
nos trabalhos de busca e reconhecimento dos corpos.

Fotos: Internet 

L I S T A  R E Ú N E  A L G U N S  M O T I V O S  D E  O R A Ç Ã O
P A R A  S E U  M Ê S  D E  F E V E R E I R O

MOTIVOS DE ORAÇÃO

TENSÃO IRÃ X EUA

BRUMADINHO

CRISTÃOS ASSASSINADOS NA NIGÉRIA

QUEIMADAS NA AUSTRÁLIA
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HOMENS E MULHERES • 

Pessoas abusivas frequentemente 
são, elas mesmas, sobreviventes 
de abuso. O comportamento 
abusivo pode variar desde o abuso 
emocional, verbal, até o físico e sexual. 
Frequentemente, uma pessoa abusiva 
emocionalmente é também abusiva 
verbalmente ou uma combinação 
de todos os tipos acima. Relações 
abusivas são caracterizadas por 
jogos de controle, violência, ciúmes, 
abstinência sexual e frieza emocional.

A vítima mais comum de abuso 
emocional é um cônjuge, uma criança, 
um liderado ou um amigo que ama 
o agressor e não quer se afastar da 
situação.

O relacionamento abusivo é uma 
escolha e é um comportamento 
aprendido. Há pessoas que sentem 
prazer em abusar, enquanto que 
outros sentem prazer, inconsciente, 
quando abusadas. Por esses motivos, 
é difícil dizer que o relacionamento 
abusivo é causado por um único 
fator. No entanto, as seguintes 
crenças e atitudes são comuns para 
os agressores:

- Senso de direito;
- Crença de que podem exercer 

poder e controle sobre as pessoas;
- Crença de que não serão punidos;
- Crença de que suas vidas devem 

ter prioridade.
Essas e outras crenças egoístas são 

resultados da queda do homem. 
O mundo em que vivemos hoje 

não é o mundo muito bom que Deus 
criou (Gn 1.31). A desobediência de 
Adão em relação a Deus trouxe várias 
mudanças significativas que afetam 
não apenas todos e cada um de nós, 
mas também a criação.

Um dos efeitos imediatos da Queda 
foi a separação da humanidade e 
Deus. No Jardim do Éden, Adão e Eva 
tinham perfeita comunhão com Deus. 
Quando se rebelaram contra ele, essa 
comunhão foi quebrada. 

Por causa da Queda, a morte tornou-se uma realidade e 
toda a criação está sujeita a ela. Todos os homens morrem, 
todos os animais morrem, toda a vida vegetal morre. 

Um outro efeito da Queda é que os humanos perderam 
de vista a finalidade para a qual foram criados. O propósito 

principal do homem e o maior objetivo na vida é glorificar a 
Deus e desfrutar dele para sempre (Rm 11.36, 1 Co 6.20, 1 
Co 10.31, Sl 86.9). 

Quando Adão escolheu rebelar-se contra o seu Criador, 
ele perdeu a sua inocência, incorreu a pena da morte física 
e espiritual, e sua mente foi obscurecida pelo pecado, assim 
como as mentes de seus sucessores. 

A Queda produziu no homem um estado de 
depravação. Paulo falou daqueles "cujas consciências 
estão cauterizadas" (1 Tm 4.2) e aqueles cujas mentes 
estão espiritualmente escurecidas como resultado de 
rejeitar a verdade (Rm 1.21). Neste estado e longe da 
graça divina, o homem é absolutamente incapaz de fazer 
ou escolher aquilo que é aceitável a Deus. "Porquanto 
a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 
sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser" (Rm 8.7).

As forças sociais também desempenham um papel central 
na formação dos valores e atitudes de um agressor, além 
de criar um ambiente em que o comportamento abusivo 
é recompensado e impune. As seguintes forças sociais 
podem contribuir para a decisão dos agressores de abusar:

Identidade do papel de gênero - Definições limitadas de 
"comportamento masculino apropriado" que glorificam a 
agressão, a violência e o domínio.

Família - Mensagens de que os homens devem ter 
o poder e tomar decisões em uma família e/ou em um 
relacionamento íntimo (por exemplo, "a casa de um homem 
é o seu castelo").

Mídia - Retratos de mulheres como objetos; glorificação 
da violência e sexo violento, coagido e não consensual; 
limitados papéis masculinos e femininos.

Grupo de colegas - Pressão social para se conformar com 
uma definição limitada de masculinidade, que se centra na 
desvalorização das mulheres.

Esportes - Competição, agressão e domínio são elogiados. 
Os colegas de equipe que demonstram comportamento 
sexista e/ou abusivo não são responsabilizados.

Impunidade - Muitos autores não enfrentam repercussões 
negativas por suas atitudes sexistas e comportamentos 
abusivos. Se eles são desafiados, suas desculpas são aceitas 
(por exemplo, culpar o comportamento pelo uso de álcool, 
estresse ou ser provocada pela vítima).

Sem a regeneração sobrenatural do Espírito Santo, 
todos os homens permaneceriam em seu estado caído. 
Entretanto, na sua graça, misericórdia e bondade, Deus 
enviou o seu Filho para morrer na cruz e tomar sobre Si a 
penalidade do nosso pecado, reconciliando-nos com Deus 
e possibilitando a vida eterna com ele. O que foi perdido na 
Queda é recuperado na Cruz.

É necessário que o homem se reconcilie com o seu 
Criador para que possa viver em harmonia consigo e com 
o semelhante.

Pr. Roberto Santos · Pastor Auxiliar

Primeiro domingo de fevereiro,
Dia do Homem Presbiteriano
Segundo domingo de fevereiro,
Dia da Mulher Presbiteriana

Parabéns pelo seu dia! 
“Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 
Todos os vossos atos sejam feitos com amor.” (1 Co 16.13-14)
“Mas a mulher que teme ao SENHOR, essa será louvada.” (Pv 31.30b)

POR QUE TANTOS
RELACIONAMENTOS ABUSIVOS?
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NOVAS TURMAS DOS CURSOS DO
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA

Há uma famosa expressão no meio cristão que diz que 
a família deve ser o seu primeiro ministério. É em casa 
que começa a prática dos ensinos bíblicos. Em casa, talvez, 
estejam os maiores desafios para o cristão. A família 
também é a base para os demais meios de trabalho dentro 
da igreja, o suporte e o apoio em tempos de dificuldades e 
local de regozijo em tempos de bonança. 

A família, vale lembrar, é plano de Deus, conforme o texto 
de Gênesis 2.18: “Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que 
o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja 
idônea.” A primeira família da história começou com duas 
pessoas. Antes da Queda, será que Adão e Eva discutiam? 
Dormiam sem se falar? A Bíblia não registra, mas, com 
certeza, sem a influência do pecado o relacionamento 
conjugal era diferente.

Bastou comerem do fruto proibido que esconderam-se um 
do outro e de Deus, e as acusações apareceram. O pecado 
trouxe problemas para os lares, mas a promessa do Senhor 
foi de redenção, limpeza e salvação. Em Cristo há esperança 
para famílias quebradas, corações feridos e magoados. 

A Oitava acredita no poder da Palavra de Deus para 
educar, instruir e corrigir a caminhada do cristão, que 
vai em direção à vontade de Deus para sua vida, que é a 
santificação. Um dos meios que a igreja usa para abençoar 
e orientar vidas são os cursos oferecidos pelo Ministério de 
Família. Atualmente são nove temas destinados a casais, 
pais, homens e mulheres que desejam investir um pouco 
mais em seus lares, aprender sobre relacionamento familiar 
ou se preparar para a lida com os filhos. Em 2020 os cursos 
começam em março. 

A oportunidade de aprender mais sobre a educação dos 
filhos, sobre as finanças do casal ou ainda, para o homem, 
sobre o seu papel em casa, na igreja e na sociedade, 

contribuem e muito na luta pelos valores da família e pela 
busca pela presença de Deus nos lares. A cada novo encontro, 
os cursos deixam lições que podem transformar casamentos 
e relacionamentos familiares, buscando a obediência aos 
mandamentos do Senhor e a glória de seu nome. 

A plenitude do relacionamento entre os filhos de Deus, 
perdida com a queda, só será experimentada na Glória, 
onde não haverá casamento, mas uma só grande e unida 
família. Até lá, os laços podem ser restaurados, reforçados 
e construídos, pelo poder do Espírito Santo e pela graça de 
Deus, por meio da leitura bíblica, oração e investimento em 
novos aprendizados, sob a orientação do Senhor.

Os cursos são ministrados semanalmente, no prédio da 
Oitava, por professores do Ministério de Família. A taxa 
de matrícula é de R$60 e a inscrição pode ser feita pelo 
site: www.oitavaigreja.org.br. Participe e invista em seu 
casamento, filhos e família!

“Nós achávamos que o nosso casamento estava bem e 
estávamos há quase dois anos afastados do Evangelho, 
mas depois que começamos a fazer o curso Casados 
para Sempre vimos que algumas atitudes e ações que 
tínhamos a respeito do nosso casamento o levaria ao fim. 
Resolvemos alguns problemas, começamos a colocar em 
prática as lições e modificamos muitas coisas em nosso 
relacionamento. Vimos que o importante é ter Deus no 
centro do relacionamento e olhar as necessidades e o bem-
estar do outro e não só os seus próprios. Se o casal semear 
o amor, respeito, compreensão e companheirismo, colherá 
maravilhosos frutos. Estávamos tentando ter filhos há mais 
de três anos e depois que resolvemos nossas dificuldades 
como casal, fomos abençoados. O Casados para Sempre, 
junto com as lições do Crow e Aliança, fizeram com que o 
nosso casamento fosse restaurado! Hoje Deus nos escolheu 
para sermos líderes de Casados para Sempre para que ele 
possa nos usar para ajudar outros casais!” - Alice de Souza 
Silva e Rogério Laudino

Com início em março, as classes dos cursos do MF orientam casais, pais, homens e mulheres na 
caminhada familiar cristã. 
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Cursos do MF em 2020
1) Casados para sempre - Para todo casal casado
2) Aliança, amor incondicional - Pós-graduação do Casados 
para sempre
3) Crown - Finanças para casais 
4) Como criar seus filhos - Pais de filhos entre 3 e 11 anos 
5) Alcançando o coração do seu adolescente - Pais de filhos 
entre 12 e 17 anos 
6) Preparação para a chegada do bebê - Pais grávidos
7) A transição do infante - Pais de filhos entre 18 e 36 meses 
8) Como proteger a pureza de seus filhos - Guia para 
educação moral e sexual das crianças 
9) Homem ao máximo - Identidade e papel do homem no 
lar, na igreja e na sociedade
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“Participar do curso foi uma bênção para nós, pais de 
‘primeira viagem’, pois, além dos ensinos práticos sobre 
como nos preparar para a chegada do bebê, também 
aprendemos sobre a parentalidade da perspectiva de Deus, 
ouvimos os relatos tão preciosos dos nossos professores 
que generosamente nos contaram sobre suas experiências 
como pais. Nós somos muito gratos a Deus por nos dar a 
oportunidade de fazer parte da Oitava Igreja, pois não só 
participamos do curso, mas recebemos orações, abraços, 
fizemos amigos, recebemos visitas no pós-parto, fomos 
acolhidos. Para nós, cristãos, não há melhor lugar para 
aprender sobre família do que na Igreja de Jesus.” - Levy 
Stauffer e Ana Cláudia Stauffer

“Participar do curso Alcançando o coração do seu 
adolescente foi um divisor de águas no relacionamento do 
nosso lar. Realmente o conhecimento evita que pereçamos. 
Relacionar com um adolescente é uma verdadeira aventura, 
principalmente nessa geração conectada. Entretanto, no 
curso aprendemos que essa fase pode ser a melhor das 
fases de desenvolvimento de um filho e que laços que 
costumam se desatar, na verdade, podem se estreitar de 
maneira sobrenatural e temos experimentado isso. Por meio 
do curso fomos levados à reflexão de como nós, pais, somos 
os atores principais desse momento e não o adolescente. 
Nossa maneira de agir e reagir costuma gerar a maioria dos 
conflitos e, à luz da Palavra de Deus, podemos aprender 
como melhor conduzir essa relação. Nossa família retomou 
momentos de oração e leitura da Bíblia e tornamo-nos mais 
próximos, desfrutando de alegres situações. Temos muito 
a agradecer à Oitava Igreja por proporcionar ferramentas 
tão poderosas na construção e preservação da família e, em 
especial, aos líderes Luciana e Eduardo, que, inspirados pelo 
Espírito Santo, nos conduziram e acolheram com muito amor 
e sabedoria. Vale a pena investir em conhecimento e oração. 
Os filhos são herança do Senhor e a família é o bem maior 
de Deus para a sociedade.” - Lílian Adélia e Wilson Pereira

“Em primeiro lugar queremos agradecer a Deus que 
nos deu essa grande oportunidade de crescimento 
e aprendizado, colocou em nosso caminho um casal 
abençoado e cheio da presença de Deus (Francisco e 
Fernanda). Iniciamos o curso cheios de desconfiança e 
desacreditados, mas na lição sobre perdão tivemos o 
desmoronamento da carne aliado ao crescimento do 
Espírito Santo de Deus e começamos a observar que, a 
cada lição que um casal deve viver no centro da vontade 
de Deus, unidos como uma só carne, ouvindo um ao outro, 
respeitando-se mutuamente e colocando Jesus sempre em 
primeiro lugar em cada decisão.  Nós só observávamos 
defeitos, e as qualidades ficavam de lado. Com o curso, 
Deus abriu os nossos olhos e, a cada dia, vigiando e orando, 
notamos que houve uma transformação de 180º em nossa 
vida. Hoje servimos de exemplo para outros casais, graças 
a Deus, seu filho Jesus, e o Espírito Santo. A oração do casal 
edifica a união e as bênçãos do Senhor Jesus caem sobre 
toda família.” - Diego Gomes e Sara Amaro 

MATÉRIA DO MÊS  • 
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•  ESPECIAL

A evangelização no carnaval conta 
com um elemento surpresa: os foliões 
não esperam encontrar crentes 
evangelistas durante o evento. Isso 
torna o trabalho bem interessante. 
Porém, é muito importante seguir 
algumas dicas:
1. Nunca evangelize sozinho e siga o 
trivial: homem evangeliza homem, e 
mulher evangeliza mulher;
2. Antes da abordagem, se apresente 
e pergunte o nome da pessoa e 

converse sempre olhando para o rosto 
dela. Neste momento, não fale sobre 
igreja, a não ser que lhe perguntem;
3. Fale com cuidado sobre o 
que é o pecado e quais são suas 
consequências;
4. Procure pessoas que não estejam 
no meio da folia, e sim em locais que 
dê para conversar;
5. Deixe as pessoas falarem e construa 
uma ponte de diálogo para depois 
entrar com a mensagem do Evangelho;

6. Utilize uma linguagem simples e 
informal, mas nunca deixe a mensagem 
do Evangelho subentendida;
7. Por último, pergunte se a pessoa 
deseja confessar a Cristo e arrepender-
se de seus pecados... ou simplesmente 
aceitar uma oração. Caso ela faça a 
confissão, anote o telefone dela e 
identifique a Oitava.

Sem. Milton Fernandes, Coordenador do 
Evangelismo da Oitava Igreja

A equipe de integração da Oitava 
realiza, entre os dias 21 e 24/02, em 
Belo Horizonte, o Evangelismo de 
Carnaval. Os nossos evangelistas vão 
às ruas da cidade para falar do amor 
de Cristo e levar a Mensagem da Cruz 

aos foliões. E no dia 25, último dia de 
festa, o grupo vai a Ouro Preto, cidade 
histórica mineira que recebe turistas 
de vários cantos nesta época do ano.
Deseja participar? Entre em contato 
com a secretaria: 3449-8600.

Estamos recebendo doações para as famílias afetadas pelas 
chuvas que caíram sobre Minas Gerais nos últimos dias. 
A iniciativa é uma parceria com a Associação Beneficente 
Wilson de Souza (AWISO). Deseja ajudar? Você pode 
contribuir com: água mineral, fraldas, materiais de limpeza 
e de higiene pessoal, hipoclorito de sódio e colchonetes. 
Ore pelas famílias e cidades atingidas pelas chuvas em 
Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Deixe suas doações na portaria da Oitava e ajude a 
quem precisa!

Independentemente da data de 
início, que varia ano a ano, o carnaval 
tem seu fim na Quarta-Feira de 
Cinzas, que também se modifica 
de acordo com o calendário. Pouco 

se fala, entretanto, sobre o dia que 
põe fim à festa. Qual a sua origem? 
Qual o seu significado? 

A Quarta-Feira de Cinzas ocorre 
sempre após a terça-feira de 
carnaval. Ela representa o primeiro 
dia da Quaresma - período de 40 
dias em que católicos e algumas 
comunidades cristãs se dedicam à 
penitência em preparação para a 
Páscoa. Para eles, a data simboliza 

o arrependimento e a mudança de 
rota, de comportamento, enfatizando 
assim a finitude e a fugacidade da 
vida humana.

Neste dia celebra-se a missa das 
cinzas - outra tradição católica -, o 
que deu origem ao nome: Quarta-
Feira de Cinzas.

Fonte: significados.com.br

DICAS DE
EVANGELISMO NO CARNAVAL

EVANGELISMO
DE CARNAVAL

AJUDE AS FAMÍLIAS 
AFETADAS

PELAS CHUVAS

VOCÊ
SABIA?

• Em 2019, o carnaval de Belo Horizonte reuniu 4,3 milhões de pessoas entre 16/02 e 10/03;
• Durante o evento, BH recebeu 204 mil turistas;
• Em 2020, são esperados 5 milhões de pessoas nas ruas da capital mineira.

NÚMEROS DO 
CARNAVAL
DE BELO
HORIZONTE: Fonte: Belotur

Fonte: Internet

AWISO
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MISSÕES EM FOCO •

PROJETO BOLÍVIA
DIÁRIO DE BORDO

¿Cómo está usted hoy? Esta foi a 
pergunta feita pelos Vocacionados 
aos bolivianos, durante as abordagens 
nas ruas, no Projeto Bolívia. O 
questionamento estampa a capa 
de um pequeno folder levado pelos 
missionários, que apresenta ainda 
alguns versículos e textos bíblicos, 
como Jo 3.16 e 2 Co 5.17, com o intuito 
de evangelizar os moradores do país.

Mais de três mil quilômetros distante 
de Belo Horizonte, a base do grupo foi 
a cidade de La Paz, sede do governo 
da Bolívia. Mas a equipe não ficou 
apenas na cidade, conheceu outros 
pontos do país como a cidade turística 
de Copacabana, e ampliou o campo de 
evangelização do projeto. 

Além da altitude, os vocacionados 
precisaram se acostumar também 
com o frio da região. Mas nada que 
impedisse a vontade de falar do amor 
de Deus e apresentar a Jesus para os 
bolivianos. Eles fizeram evangelismo 
pessoal, teatro, apresentações e 
cultos. Tiveram apoio de igrejas, 
como: Iglesia Armonia, Igreja Central 
de Panpahachie, Iglesia Assembleia de 
Dios Central Galilea, encaminhando 
a elas os interessados em conhecer 
mais do Evangelho. 

Durante uma feira no centro da 
cidade, o organizador chegou a ceder 
um palco com caixa de som para que 
o grupo utilizasse. Os oitavianos 
aproveitaram a situação para cantar 
músicas brasileiras, chamando a 
atenção das pessoas que passavam 
pelo local. Aqueles que paravam 
para ouvir recebiam uma palavra e 
uma oração. 

Além das ações de evangelismo, o 
grupo também realizou atendimentos 
médicos. Em um momento muito 
importante, os missionários foram 
convidados para entrar no Palácio 
do Governo e orar pela Bolívia e por 
suas autoridades. 

Na comunidade de Yampupata, 
participaram da reforma de uma 
escola. A região não tem a presença 
do Evangelho e a ação impactou a 
vida dos moradores e alunos, que 
puderam ver o amor de Deus por 
meio do trabalho dos brasileiros. 

Em Oruro, o Projeto Bolívia se 
deparou com um grande desafio: a 
cidade é cheia de lendas, folclores e 
idolatria, com um sincretismo religioso 
forte. Lá eles participaram, em 
parceria com igrejas locais, do evento: 
Fortalecendo a igreja no cumprimento 
da Missão. 

Leia abaixo um pouco mais da 
experiência vivida por nossos 
missionários:

“Durante esse tempo aqui na 
Bolívia, tenho aprendido mais 
sobre Jesus. A cada dia ele tem me 
provado seu amor e grandeza. O 
nosso maior desafio, sem dúvida, 
foi a altitude, porém, continuamos 
firmes cantando, dançando e fazendo 
teatros. A cada dia que passa creio 
em um novo tempo para a Bolívia e 
me sinto mais apaixonado por essa 
nação. Quanto mais fazemos, mais 
ganhamos de volta. Em La Paz eu 
pude perceber o quão privilegiado eu 
sou pela família que tenho, pela igreja 
que tenho e pela comida que tenho. 
Em Copacabana eu aprendi o valor de 
compartilhar e o poder de um coração 
grato. Em Oruro tenho aprendido 
que sou completamente dependente 
de Deus, e que só fazemos o que 
fazemos porque temos ele adiante 
de nós. Além disso, tenho aprendido 
sobre a comunhão do corpo de Cristo, 
o poder da igreja do Senhor reunida 
para falar dele.” - Leonardo Teodoro.

“Estamos vivendo dias incríveis 
por aqui! Frio, altitude, paisagens 
belíssimas, diferentes de tudo 
que estamos acostumados, outra 
comida, idioma distinto. Mas a alegria 
do Espírito Santo nas igrejas é a 
mesma, o desejo de expandir o reino 
também! Trabalhamos com boas 
igrejas e líderes, dando treinamento 
de liderança e saindo com eles 
para evangelismo. Presenciamos 
pessoas rendidas e reconciliadas 
com Jesus, curas, renovo de alegria. 
Trabalhamos com crianças crentes 

e não crentes, inclusive de dois 
orfanatos. Reformamos uma escola 
em uma comunidade sem presença 
cristã e abrimos porta para um Pastor 
local acessar essa comunidade. Cada 
um da nossa equipe está sendo 
profundamente trabalhado a ser 
um cristão melhor, viver melhor em 
comunhão com os irmãos, amar o 
próximo, murmurar menos, sair da 
zona de conforto, ser testemunha 
viva de Jesus! Enfim... Dias incríveis!” 
- Sarah Verçosa

“Esses dias na Bolívia foram 
maravilhosos. Tivemos que superar 
altitude, clima seco, e eu, inclusive, 
uma picada de aranha. Apesar 
disso, estávamos sempre com um 
sorriso no rosto, com animação 
total e sempre dispostos a pregar 
o Evangelho. O dia mais marcante 
para mim foi em La Paz. Estávamos 
em uma praça evangelizando e 
chamamos as pessoas para orar 
por cura. Uma senhora com um 
filho pequeno se aproximou de 
mim chorando muito e pediu para 
que eu orasse pela vida dela. Ela me 
contou que havia acabado de sair do 
laboratório com o resultado positivo 
de câncer de mama. Ela me falou que 
saiu andando sem rumo e chegou na 
praça onde estávamos. Ela falava que 
não sabia o que tinha levado ela ali. 
Quando comecei a orar por ela, eu 
conseguia sentir o desespero daquela 
mãe. Talvez nunca mais eu veja essa 
senhora, mas a oportunidade de ter 
orado por cura me impactou muito 
e marcou minha vida. Que o Senhor 
abençoe a Bolívia!” - Jéssica Fraga 

A viagem missionária ainda não havia 
sido concluída antes do fechamento 
desta edição da revista, portanto, ainda 
restam algumas histórias a serem 
contadas e que serão divulgadas na 
próxima Oitava Revista. E mesmo que 
houvesse várias edições apenas sobre 
o Projeto Bolívia, pouco ainda poderia 
ser dito sobre a grandeza da viagem, 
da Graça de Deus que foi derramada 
e do Poder do Evangelho na vida das 
pessoas. Acompanhe também sobre a 
viagem no instagram do Projeto Bolívia: 
@projeto.bolivia.2020 e veja como o 
Senhor usou a vida dos missionários 
para proclamar o seu Reino.

A equipe de vocacionados, composta por cerca de 30 pessoas, passou 20 dias 
de janeiro em solo boliviano apresentando as Boas Novas da salvação.
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FAMÍLIA QUE ESTUDA 
A PALAVRA UNIDA, 
PERMANECE UNIDA

“Lâmpada para os meus pés é a tua 
palavra e, luz para os meus caminhos” 
(Sl 119.105 - ARA). É exatamente como 
descrito nesse versículo que a família 
Vaz, na Oitava desde 2014, considera 
a Palavra do Senhor Jesus. Janaina, 
43, o marido Cláudio, 46, e os filhos 
Rafael, 19, e Sofia, 14, participaram 
de todas as aulas da Escola Bíblica de 
Treinamento no 2º semestre de 2019 
- o casal frequentou a mesma turma, 
e os meninos compareceram a outras 
duas classes distintas.

“No início ficamos bem animados 
porque estudaríamos o livro de 
Atos. Começamos então a participar 
das aulas”, relembra Janaina. A 
cada semana, eram estudados 
dois capítulos, permitindo assim o 
aprofundamento dos temas. “Na 
sala de aula tínhamos liberdade para 
perguntar, questionar… os professores 
foram de uma sabedoria espetacular 
e de uma simplicidade nota 1.000”. 
Outro ponto fundamental, segundo 
ela, foi a comunhão entre os colegas 
de sala.

“À medida que a turma ia se 
encontrando, criávamos mais 
liberdade. Então fizemos caminhadas 
juntos e até uma sessão de cinema na 
casa de um dos professores. A cada 
domingo, um irmão ficava responsável 
por levar o lanche. Isso aproximou 
a turma ainda mais”, conta Janaina. 
Dentre as lições sobre o livro de Atos 
que mais a marcaram, estão: a atuação 
do Espírito Santo e a conversão de 
Paulo. “Teve ainda a discussão entre 
Paulo e Pedro; a pregação aos gentios; 
e o batismo”, acrescenta.

Participar das aulas, entretanto, não foi 
fácil. A família mora em Contagem, a 
uma distância considerável da Oitava. 
A volta para casa, portanto, servia para 
que os quatro repassassem o que 
haviam aprendido mais cedo. Dentro

do carro, debates, questionamentos, 
esclarecimentos e, claro, crescimento 
mútuo. “A Sofia teve um papel 
importante nessa história, porque 
ela é simplesmente apaixonada pela 
Palavra de Deus; é uma adolescente 
que ama estar na igreja, participando”, 
relata a matriarca.

Em meados de outubro, já quase na 
reta final da EBT, a oportunidade de 
fazer uma viagem à praia bateu à 
porta da família. Guarapari, no Espírito 
Santo, seria o destino. O “problema” é 
que a partida se daria num sábado, 
o que os impediria de comparecer à 
classe no dia seguinte. “A Sofia ‘bateu 
o pé’ e disse que não iria, pois não 
queria perder a EBT. Então tivemos que 
transferir a viagem para o domingo à 
noite. Viajamos e retornamos na noite 
do sábado seguinte”, revela Janaina.

A menina justifica a “teimosia” 
lembrando que, em algum momento,

 ela, os pais e o irmão 

haviam estabelecido o propósito de 
comparecer a todas as aulas. “Quando 
descobri que, quem fosse todos os 
dias ganharia um livro, fiquei ainda 
mais animada e, a cada aula que 
assistia, eu me sentia mais motivada 
a aprender”, diz Sofia, que garante 
buscar conhecimento bíblico para 
compartilhar com os amigos de escola.

Agora a família Vaz se prepara para 
iniciar o 1º semestre da EBT 2020. Muito 
provavelmente, em turmas separadas, 
como no ano passado, por causa da 
variedade de temas, mas, com toda 
certeza, unida e decidida a estudar e pôr 
em prática os ensinamentos da Palavra. 
E você, já fez sua inscrição? As aulas 
começam no início de março. Consulte 
as classes disponíveis, escolha o assunto 
de seu interesse e inscreva-se.

Te vejo na EBT!

Casal resolveu mudar data de viagem à praia para não perder a Escola Bíblica de Treinamento.

14
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EBT • 

Panorama do Novo Testamento - UPA 2 (13 e 14 anos) 
Profs.: Adriana Gonçalves, Soraya de Souza, Daniel 
Rodrigues, Larissa Ambrósio e Sandra Regina.

Panorama do Novo Testamento - UPA 2 (15 e 16 anos)
Profs.: Adriana Gonçalves, Marcelo Barbalho, Matheus 
Marcello, Paulo Ferreira e Rafael Miranda.

Andando com Deus - UPA 1 (17 e 18 anos) 
Profs.: Adriana Gonçalves, Felipe Fontana, Matheus 
Lopes, Pedro Augusto e Samuel Emerick.

Treinamento de Liderança de GCOIs
Profs.: Nathália Van Acker, Pr. Eduardo Borges, Alberto 
Aguiar e convidados.

Treinamento de Supervisores de GCOIs
Profs.: Pr. Eduardo Borges, Nathália Van Acker, Alberto 
Aguiar e convidados.

Evangelismo - Como e por que compartilhar sua fé
Profs.: Milton César, Pr. Eloízio Coelho, Geruza Moura e 
Ronaldo Leão.

Introdutória, sua nova vida e igreja
Profs.: Douglas Schneider, Esdras Abreu, Daniel Câmara, 
Renato Laranjo e Thiago Condé.

Neemias - O líder que restaurou uma nação 
Profs.: Fábio Neves, Lídia Elias, Helton Cunha e Carlos 
Nascimento.

1 e 2 Tessalonicenses - Estudos nas epístolas
Profs.: Cláudio Ferreira, Marcus Renato e José Divino. 

Parábolas de Jesus - A verdade contada em histórias
Profs.: Sérgio Carneiro, Mateus Vieira e Caroline Ferreira.

Ética cristã nos livros proféticos 
Profs.: Robson Portugal, Flávio Cunha e Mariléa Muzzi.

Pessoas como nós - Personagens do AT
Profs.: Carlos Joel, Olindo Batistelli, France Batistelli, 
Alfredo Wesley e Raqueline Wandenkoken.

A tarefa da igreja na missão de Deus
Profs.: Maria Cristina Gomes, Célia Laranjo, Cimarques 
Mileip, Ivana Matos e Ana Maria Reis.

Estudos em 1 Timóteo - Oitava Jovem
Profs.: Felipe Fontana, Daniel Câmara, Mateus Lopes, 
Rafael Sathler, Daniel Petinelli, João Grossi, Gustavo 
Augusto Oliveira e Guilherme Henrique. 

Dinheiro, sexo, poder e a Bíblia
Profs.: Danilo Roberto, Antonio Luiz e Renato Severino.

O Espírito Santo - Sua pessoa e obra
Profs.: Denilson Maia, Pr. Luís F. Nacif, Pr. Gidiel Câmara 
e Fernando Vargas.

Desafios da família cristã - Classe de família 
Profs.: Adriano e Dayse Faustino, Newton e Helena 
Romero, Claudio e Milta Rocha, Edison e Altina Torres.

Panorama da Bíblia - Jovens Casados 
Profs.: Leonardo Medeiros, Pr. Israel Abreu, Carlos 
Henrique e João Victor Nasser.

Marcos - O Evangelho dos milagres
Profs.: Alexandre Rosas, Homero C. R. Souza Filho e 
Altanair Jr.

O Espírito Santo - Pessoa e obra
Profs.: Walter Augusto de Matos e Pr. Gidiel Câmara.

Parábolas de Jesus - A Verdade contada em histórias
Profs.: Samuel e Cleuza. 

As matrículas poderão ser feitas pelo aplicativo da Oitava 
Igreja ou pessoalmente, aos domingos, no balcão de 
inscrições no 1º andar, a partir do dia 09/02. Escolha o 
tema! Cresça no conhecimento da Palavra da Verdade!
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1º semestre de 2020

  DOMINGO 9H

  DOMINGO 11H

  QUINTA 20H
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 •  ENSINO TEOLÓGICO

Domínio próprio significa autocontrole. É o poder de dizer 
não a seus impulsos quando não são bons. Em um mundo 
de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos 
frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. O domínio 
próprio afeta várias áreas de sua vida:

1. Domínio da língua
A Bíblia diz que a língua é muito perigosa! Difícil de dominar, 
ela causa muitos problemas. O domínio próprio ajuda a ter 
sabedoria para manter a boca fechada quando você quer 
dizer algo que não deve. Muitas brigas podem ser evitadas 
com um pouco de domínio da língua.
2. Domínio dos desejos
Não somos animais irracionais! Com a ajuda de Jesus, 
podemos dominar nossos desejos sexuais. Ele nos ajuda 
a escolher o caminho correto e a encontrar alegria no 
casamento de maneira saudável. O domínio próprio evita a 
destruição de nossos corpos e de nossos relacionamentos.
3. Domínio da ira
Dominar a ira é difícil. A ira é um sentimento poderoso, mas 
com a ajuda de Deus, você pode aprender a controlá-la. O 
domínio da ira impede de cometer muitos pecados e ajuda a 
trazer reconciliação.

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale 
controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.” (Pv 16.32)

Os Provérbios de Salomão são grandes fontes de sabedoria, 
pois sua experiência pessoal o favorecia. Ele dirigiu Israel 
em seu período mais glorioso, não por meio da guerra, 
mas da paz. Seu pai havia conquistado terras e erguido um 
império para Israel governar. Salomão herdou tudo isso, 
porém utilizou a paz para o crescimento da nação. Por meio 
de tratados comerciais e cobrança de impostos, ele deu à 
nação de Israel seu período de maior riqueza, e tudo isso era 
superior às conquistas militares do seu pai.

Salomão tinha experiência e razão ao dizer que “melhor 
o homem paciente do que o guerreiro”. Guerras sempre 
tiveram seu lugar na história, mas somente pessoas de paz 
e controladas conquistaram maiores avanços em todos os 
campos da vida.

Podemos destacar que não vivemos tempos de guerras e 
conquistas imperiais, mas a lição do trecho é ainda maior: 
“É melhor controlar seu espírito do que conquistar uma cidade”. 
Em outras palavras, é mais fácil conquistar um país do que 
controlar nossos desejos e impulsos.

Todo processo de evolução pessoal faz parte do passo a 
passo para a vontade de Deus. É importante autoavaliar-se, 

tirar um tempo para si e, se possível, anotar em algum lugar 
as coisas que devem ser mudadas a curto e longo prazo. 
Todo esse processo de reconhecimento faz parte também 
da caminhada amorosa para com o próximo por Cristo Jesus 
(Mt 22.39). Como podemos demonstrar amor ao próximo se 
não dominamos ou controlamos nossas vontades?

“Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos 
prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois 
a ira do homem não produz a justiça de Deus.” (Tg 1.19-20)

Com isso, recomendo sempre ter essas cinco ações para 
exercer o Fruto do Espírito – Domínio Próprio:

O domínio próprio pensa antes de falar ou de agir  
“Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto 
para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.” (Tg 1.19)

Quando for provocado, não revide
“A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o 
passar por cima da transgressão.” (Pv 19.11)

Se o mal bater à tua porta, o domínio próprio o repelirá
“Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres 
bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas 
sobre ele deves dominar.” (Gn 4.7)

“Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.” 
(Rm 12.21)

Esteja disposto ou disposta a pedir perdão 
“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares 
de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali diante do 
altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, 
depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com 
o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que 
não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te 
entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo 
que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o 
último ceitil.” (Mt 5.23-26)

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

Portanto, a melhor maneira de manter o controle pessoal e 
o domínio próprio é amar a Deus acima de todas as coisas 
e, assim, ser dominado inteiramente pelo seu Espírito. 

                                     Pr. Thiago Assumpção · Pastor Auxiliar

“Como cidade derrubada; que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio.” (Pv 25.28)

F R U T O  D O  E S P Í R I T O

Domínio próprio
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INFANTIL E JUNIORES •

Viver o mundo da criança é um 
privilégio de quem nasceu com esta 
missão. É um clube exclusivo para quem 
ama o universo delas. A compreensão 
de suas necessidades, vontades e 
linguagens não é uma tarefa simples. 

Quando alcançamos uma criança, 
temos a chance de mudar a história 
de uma família inteira. Muitas 
delas terão, na igreja, uma única 
oportunidade de ouvir falar de Jesus.

Por este motivo, é nosso 
compromisso cuidar dos mínimos 
detalhes: o lanche é um deles. Os 

tradicionais biscoitos de côco e de sal, 
tão amados por elas, servidos com 
refrigerantes de mate, atravessaram 
gerações inteiras de crianças 
“Oitavianas” e fazem parte de muitas 
memórias gustativas. Em dez anos de 
atuação, nunca vi nenhuma criança 
dispensar os biscoitos. Sabe-se que 
há muitas ressalvas em relação ao 
refrigerante. Mas a grande maioria das 
crianças  não o dispensa. É nosso maná. 

Buscando a excelência e atentos 
às necessidades dos pequenos, 
implementamos o ”Dia da Fruta”, 

que ocorre no último domingo 
de cada mês. Servimos frutas da 
estação higienizadas, picadas e 
entregues em potinhos individuais. 

Não foi fácil para as crianças abrirem 
mão do “maná”, mesmo que em um 
único domingo. Algumas ainda o pedem. 
Outras comem vários potinhos de 
frutas. A satisfação de vê-las comendo 
e pedindo mais enche nossos corações 
de servos apaixonados por crianças.

Amanda Batista - Coordenadora
do Ministério Infantil (turno da noite)

O Ministério Infantil promove, por meio da Escola Bíblica, 
a interação entre a Palavra de Deus e o contexto familiar e 
social da criança. 

Para 2020, nossa proposta é oferecer conteúdo bíblico 
aos pequenos como Palavra histórica e, sob intervenção 
do Espírito Santo de Deus, trabalhar para que as crianças 
apliquem os princípios e valores bíblicos onde estiverem. 

Oramos para que elas reconheçam a autoridade suprema 
de Jesus nosso Senhor, desenvolvam um relacionamento 
pessoal com Deus e cumpram nosso dever de amor e 
cuidado uns para com os outros. Tudo isso com abordagens 
psicopedagógicas para cada faixa etária! 

Em fevereiro, iniciamos o Projeto Identidade com o 
objetivo de promover a maravilhosa individualidade de 
cada criança criada à imagem e semelhança de Deus. 
Apresentaremos a pessoa do Espírito Santo, seus atributos 
e Fruto na nossa vida. 

Das crianças é o Reino de Deus. Oramos por isso em todo 
o tempo. Junte-se a nós!

Lucimeire Oliveira - Coordenadora do Min. Infantil

Daniel foi lançado na cova dos leões porque orava a 
Deus três vezes ao dia. O rei Dario, que gostava muito 
de Daniel, até tentou ajudá-lo, mas não conseguiu 
livrá-lo da cova. Muito triste, o rei foi até lá assim que 
amanheceu, e percebeu que nada havia acontecido 
com Daniel. Deus havia enviado um anjo, que fechou 
a boca dos leões. Existem sete erros na figura abaixo. 
Descubra quais são! Leia a história em sua Bíblia em 
Daniel 6.

MANA DO INFANTIL'

PARTICIPE DA
ESCOLA BIBLICA! DANIEL E

OS LEÕES

INFORMAÇAO NUTRICIONAL
DO REFRIGERANTE 
SERVIDO NO INFANTIL

Para porção de 200ml (1 copo)

Quantidade por porção
Valor energético 83 kcal = 349Kl 
Carboidratos 21g
Sódio 5,1mg

“Não possui quantidade significativa de proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.”
Não contém glúten.

%Valores 
Diários

4%
7%

0,2%

'

www.ebdonline.com.br



18 02 de fevereiro de 2020  |  Oitava Revista

ACONTECE NAS OITAVAS

Betim
Férias é tempo de descanso, renovação, diversão e de... 
EBF! Na Oitava Betim, as crianças participaram da Escola 
Bíblica de Férias no dia 26 de janeiro, com o tema “Jesus, 
fonte de água viva”. Um dia de muita brincadeira, mas, 
principalmente, de aprendizagem da Palavra do Senhor. 

Matozinhos
A Oitava Matozinhos está em pleno crescimento! Após a 
inauguração do novo templo, a igreja realmente tem vivido 
novos tempos. Vários membros foram recebidos desde 
então, entre batismos, profissão de fé e transferências. 
Entre eles, uma vizinha da igreja que acompanhou todas 
as etapas da congregação. 

Nova Lima
Em apoio e em intercessão pelo Projeto Bolívia, a irmã Sara 
Verçosa recebeu orações no culto anterior ao envio dos 
missionários ao nosso país vizinho. Participante da Oitava 
Nova Lima, Sara estava junto de seu esposo, o Seminarista 
da igreja, Gustavo Garabini, no momento da oração. 

Santa Luzia
Confraternizar com os irmãos aproxima, abençoa e 
diverte. No dia 4 de janeiro, a turma da Oitava Santa Luzia 
tirou um tempo para desfrutar desta comunhão na Sede 
Campestre da igreja. As famílias tiveram um dia de oração, 
comunhão, jogos e muito papo edificante! 

•  CONGREGAÇÕES

Saiba o que acontece nas Oitavas e conheça um pouco mais sobre nossos irmãos! A cada mês, um 
novo fato importante sobre nossas igrejas. Conheça, divulgue e ore pelas congregações.

Participou de algum evento das Oitavas?

Se postar nas redes sociais, use a hashtag #oitavaigreja, e envie-nos para sua foto 
sair aqui na Oitava Revista: comunicacao@oitavaigreja.org.br. 
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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!

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

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 coordenador Wellington ou o Pr. Bruno. 

Início no dia 08/02 
Inscrições com Celinha:
98805-0018

CURSO DE 
NOIVOS

Aula de teclado e violão
Início das aulas no dia 05/02, quarta-feira 

Para crianças de 6 a 16 anos 
Inscrição com Luana Rocha: 99851-0539

TRABALHE 
NA OITAVA

Vaga para Estagiário de Vídeo
Requisito: Graduando em cinema e 
audiovisual ou correlatas.
Diferenciais: Experiência com 
edição de vídeo, gravação e motion 
graphics. Enviar currículo para: 
wellington.silva@oitavaigreja.org.br



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

OITAVA NO  
SPOTIFY

Ouça a playlist de músicas, podcasts e pregações.
Busque no aplicativo por Oitava Igreja Presbiteriana.


