
OITAVA IGREJA - SEDE
Rua Nestor Soares de Melo, 
15 - Palmares · BH/MG
CEP 31160-540 
Tel. (31) 3449-8600 
oitava@oitavaigreja.org.br 

OITAVA BETIM Av. Belo Horizonte, 117 
Bairro Espírito Santo.  Pr. Adelchi
Rangel: 99308-0633.
OITAVA MATOZINHOS R: Primeiro 
de Janeiro, 205 - Centro. Pr. Thiago 
Assumpção: 99720-8019.

OITAVA NOVA LIMA Rodovia MG 030, 8.625 
- Loja 15B - Serena Mall - Vale do Sereno. 
Pr. Tiago Torres: 98763-9082.
OITAVA SANTA LUZIA Av. Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho, 997, Bairro Adeodato. 
Lic. Leonardo Lobo: 99901-0518.
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É difícil viver sem um certo grau de 
ansiedade e preocupação, não é 
mesmo?! Preocupamos com filhos, 
contas que chegam todo mês, casar, 
ficar solteiro, casamento, emprego, 
dinheiro, peso, saúde, queda de cabelo 
e rugas que aparecem na face.

Muitas vezes ficamos preocupados 
com coisas que jamais acontecerão. 
Em outras ocasiões, encontramo-
nos preocupados com coisas que já 
aconteceram. E nós sabemos que não 
podemos mudar nada no passado. 
Ficamos acusando-nos com o famoso “e 
se eu tivesse… e se alguém… e se não 
tivesse acontecido isso ou aquilo”. Isso 
pode ter um efeito destrutivo: roubar 
a paz, tirar o sono, a tranquilidade, 
trazer depressão, amargura, ter uma 
conversa sempre negativa e minar a fé 
e confiança no Senhor.

A preocupação, li em algum lugar, é, na 
verdade, um ato de meditação. Quando 
nos preocupamos, colocamos nossa 
atenção e energia nos problemas e não 
no Senhor. Focalizamos nossa mente 
naquilo que deu errado ou que pode 
dar errado e não nas soluções possíveis. 
Mantemos nossa mente e nosso papo 
interior nos problemas e aí eles tornam-
se maiores do que são na verdade. Os 
problemas tornam-se maiores que as 
promessas do Senhor e maiores que o 
próprio Senhor.

Como quebrar este hábito de meditação 
negativa? Para problemas complexos 
não existem soluções simples. Mas 
uma pequena dica é trocar a meditação 
nos problemas pela meditação nas 
promessas bíblicas e no caráter do nosso 
bom e generoso Deus. Confronte cada 
problema com as promessas bíblicas. 
Memorize e medite nas Escrituras.

“Sem se enfraquecer na fé, ele 
considerou o seu próprio corpo 
já amortecido, tendo quase 100 
anos [reconhecer a realidade, 
não é, necessariamente, ficar 
preocupado] e a velhice de Sara, 
contudo, à vista da promessa 
de Deus, não vacilou por 
desconfiança, mas se fortaleceu 
na fé, dando glória a Deus.”
(Rm 4.19-20)

O Senhor Jesus disse que por mais 
ansioso que alguém esteja, esta 
pessoa não pode acrescentar uma 
hora, um minuto, um simples segundo 
ao curso de sua vida. Memorizemos a 
Palavra de Deus e oremos uns pelos 
outros para quebrar e vencer este mau 
hábito que nos afasta do descanso 
que o Senhor oferece.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

COMO QUEBRAR  O HÁBITO 
DA PREOCUPAÇÃO?
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No Antigo Testamento, a unção, 
geralmente, trazia em si um sentido 
religioso. Como sinal da escolha divina 
para cumprir um propósito especial; 
marcando o início do ofício, profetas, 
sacerdotes e reis recebiam a bênção de 
Deus ao serem ungidos. O óleo, além de 
uma expressão visível dessa benção e 
escolha divina, era também um símbolo 
de santificação. Não é por acaso que, 
quando se observa o significado das 
palavras “Messias” e “Cristo”, ambas 
apontam para um mesmo significado: 
“o Ungido”, “o escolhido de Deus”.

Jesus é o ungido, o escolhido de Deus 
para santificar o seu povo - marcado 
pelo Espírito Santo, para realizar seu 
ministério e para salvar o mundo. 
Aquele que um dia foi comprado pelo 
seu amor, foi também ungido por 
Deus, e tornou-se coparticipante da 
santidade de Cristo.

Quando Deus fala por intermédio do 
profeta Isaías acerca do Messias, ele diz 
que o Espírito Santo, ou seja, o próprio 
Espírito de Deus, estaria sobre ele e 
o empossaria para profetizar, curar, 
pregar, libertar, consolar e redimir. Pela 
graça de Deus, por meio do seu Espírito 
Santo, as conquistas de Jesus Cristo 
foram compartilhadas como herança 
não merecida pelos seus.

É o Espírito Santo, que mora no crente, 

o operador da santificação e da unção 
que os transforma e os capacita para a 
boa obra e o serviço. É ele quem habilita 
o salvo a marchar com consciência no 
caminho da vida (1 Co 1.30). Ele faz 
com que mentes sejam iluminadas 
de tal maneira que possam entender 
corretamente a vontade de Deus. 
É o Espírito Santo que penetra até 
os lugares mais secretos, abrindo o 
coração que é fechado e amolecendo 
o que endurecido se encontra. Aquele 
que estava morto, ele faz reviver. Faz 
do desobediente um servo humilde. 
É Jesus, o ungido, que, por intermédio 
do Espírito Santo, move seus filhos e os 
fortalece como uma boa árvore, para 
que sejam capazes de produzir frutos 
de boas obras.

“Mas aquele que nos confirma juntamente 
com vocês em Cristo e que nos ungiu é 
Deus, que também pôs o seu selo em nós 
e nos deu o penhor do Espírito em nosso 
coração.” (2 Co 1.21-22).

Pr. Tiago Torres • Pastor Auxiliar

ÓLEO  – A UNÇÃO
DO ESPÍRITO SANTO 



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Tiago Torres
Pastor Responsável
· Pr. Bruno Barroso

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

Informativo · nº 2.571
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.000

Depois de encontrar um bebê, 
a princesa pediu, sem saber, 
à própria mãe do menino, 

para cuidá-lo. Ele deu o nome 
à criança de Moisés, que tem 
um significado interessante…

QUAL O SIGNIFICADO 
DO NOME DE MOISÉS?
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Substitua os códigos pelas 
letras correspondentes e 
descubra o significado do 
nome de Moisés.

Leia a história do 
nascimento de Moisés 
em Êxodo 1 e 2.



A TRANSIÇÃO 
DO INFANTE 

Um curso do Ministério de Família para 
pais de filhos entre 18 e 36 meses.

Venha aprender mais sobre sua criança!

Inscreva-se. As aulas começam em março.
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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 

Interessados devem enviar currículo para: wellington.silva@oitavaigreja.org.br

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. 

RECEPÇÃO DE
NOVOS MEMBROS

Em fevereiro, a recepção de nossos irmãos será no dia 16.
Aqueles que desejam batizar seus filhos

devem participar da aula sobre Teologia do Pacto, nesta 
segunda-feira, 10/02, às 20h. Entre em contato com a 

secretaria para confirmar sua presença.



CONTATOS  PASTORAIS  SEDE
Pr. Jeremias Pereira · (31) 99179-6968
Pr. Bruno Barroso · (31) 98885-8668
Pr. Eduardo Borges · (31) 98430-8095
Pr. Eloízio Coelho · (31) 99437-4896

Pr. Gidiel Câmara · (31) 98766-7555
Pr. Israel Abreu · (31) 98242-8596
Pr. Iury Guerhardt · (31) 99925-6079
Pr. Luís F. Nacif · (31) 98887-2131

Pr. Roberto Santos · (31) 99205-8915 
Lic. Leonardo Lobo · (31) 99901-0518
EVANGELISTA  
Pb. Carlos Joel Pereira · (31) 99235-2485

DOMINGO 
· Culto de Celebração
7h · 9h · 11h · 17h · 19h30
9h · Culto Infantil 
· EBT: adultos, UPA, infantil 
e juniores
11h · EBT: adultos, infantil
 e juniores 
17h · EBT: infantil e juniores 
19h30 · EBT: infantil e juniores
SEGUNDA 
7h · Reunião de Oração 
20h · Reunião de Oração 
         (Oitava Jovem)
TERÇA 
7h · Reunião de Oração 
14h · Tarde da Esperança 
19h30 · CETRO 
QUARTA
7h · Reunião de Oração 
20h · Culto da Família 
· EBT: infantil
QUINTA 
7h · Reunião de Oração 
19h30 · CETRO 
20h · Culto de Oração 
· EBT: adultos, infantil 
SEXTA 
7h · Reunião de Oração 
SÁBADO
5h · Reunião de Oração dos 
Homens (quinzenal) 
19h30 · Culto de Adolescentes 
· Culto 8/80 · Oitava Jovem 
20h · Culto · Jovens Adultos

EXCEÇÕES:
17h · 1º e 3º domingo do mês: 
Culto dos Juniores 
17h · Último domingo do mês: 
Culto em Inglês
DIARIAMENTE: 
GCOIs nas casas

AGENDA SEMANAL

REUNIÃO DE 
ORAÇÃO DO HIG

MINISTÉRIO DE MULHERES

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Próxima reunião de oração dos homens na 
madrugada será no próximo sábado, dia 15/02. 

Entre 5h e 7h, no templo. Esperamos você!
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