
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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Toda perda é dolorosa e dramática. 
Seja a perda na política, no campeonato 
(qualquer esporte), do emprego, da 
afetividade, da saúde, divórcio, da 
confiança ou mesmo quando a pessoa 
muda de igreja ou sai de seu país para 
um campo missionário.

Mas a perda de um ente querido é 
muito dolorosa. E a morte não escolhe 
idade, situação (pai ou mãe com filhos 
pequenos), condição social ou religiosa.

As perdas abruptas nos chocam, 
marcam mais a vida da família. Para 
quem vai, muitas vezes vai sem 
sofrer muito. Mas, mesmo nós, que 
cremos em Cristo e na vida Eterna, 
se pudéssemos, em alguns casos, 
trocaríamos a senha da morte de 
determinadas pessoas.

O processo do luto varia de pessoa 
para pessoa, mas ele existe e, inclusive, 
também atinge as crianças. Mesmo 
tendo certeza que, em Cristo, a morte 
foi vencida, a ressurreição acontecerá 
e que nos veremos novamente 
quando Cristo reunir a família, não 
conseguimos eliminar a dor, a tristeza, 
as lágrimas, a saudade e as memórias 
de nossas vidas.

Geralmente, no processo do luto, 
num primeiro momento, ficamos 
chocadíssimos, abalados e incrédulos 
(“não é verdade!”); depois podemos 
nos sentir abandonados, traídos ou 
decepcionados com Deus; ficamos cheios 
de perguntas sem respostas, e ficamos 

cheios de culpa e autoacusações. Uma 
dor que parece que não vai sarar nunca 
aperta o peito.

Falar sobre quem faleceu, reviver os 
bons momentos, conversar, ver fotos, 
valorizar e manter sua memória no 
meio da família é importante. O tempo 
pode cooperar, mas o tempo por si só 
não cura as dores de nossa alma.

Frases feitas como: “foi a vontade de 
Deus”, “a vida é breve”, “descansou”, 
“Deus levou para não sofrer no futuro”, 
muitas vezes deveriam ser evitadas. Um 
abraço e a presença silenciosa ao lado 
da pessoa pode ser muito mais eficaz.

É preciso pregar para si mesmo: 
“Descanse no Senhor, ó minha alma!”, 
e seguir, passo a passo, em busca de 
sarar a alma, ter o coração consolado, 
aceitar a perda, readaptar-se à nova 
realidade sem a pessoa e construir 
novos tempos.

A presença dos familiares, amigos, 
irmãos na fé, de uma liderança 
pastoral orientadora e consoladora 
são importantes. São necessárias 
pessoas que nos ajudem a reagir e 
agir. Em oração em favor dos que 
sofrem neste momento.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

QUANDO O LUTO  ATINGE A FAMÍLIA
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Quando conhecemos a Palavra de Deus, 
pela sua graça, ele nos revela a verdade da 
Palavra. A Bíblia não é um livro comum. Ela 
é a revelação da vontade de Deus; a Bíblia 
é a revelação do plano eterno de Deus para 
a humanidade; o tema principal da Bíblia é 
o próprio Deus se revelando aos homens e 
realizando o seu plano eterno na pessoa de 
Jesus Cristo, para louvor da sua glória.

Por causa da corrupção do pecado, a 
humanidade não consegue enxergar a verdade 
da Palavra. No mundo do relativismo, para o 
homem perdido, não há verdade absoluta. 
Cada um tem a sua verdade. Mas o povo de 
Deus, conhecendo a sua Palavra, consegue 
enxergar claramente essa verdade neste 
pequeno trecho: Deus tem um plano eterno 
que envolve as nossas vidas, desde “antes 
da fundação do mundo, para sermos santos 
e irrepreensíveis perante ele”, como lemos no 
v. 4; o povo de Deus consegue enxergar que 
esse plano se cumpre perfeitamente em Jesus 
Cristo, “para louvor da glória da graça de Deus”, 
como lemos no v. 6.

Paulo quer nos lembrar, por meio de Efésios 
1.13, marcas que garantem a legitimidade da 
nossa vida: O Selo do Espírito Santo, amostra 
e garantia da herança. Ele nos selou (v. 13). A 
que se refere esse ato?

1 - Indica uma transação concluída. Até hoje, 
quando documentos legais importantes são 
tramitados, recebem um selo oficial para 
indicar a conclusão da transação.

2 - Este selo também denota posse: Deus 
colocou seu selo em nós porque nos 
comprou, de modo que pertencemos a ele (1 
Co 6.19-20).

3 - Indica, ainda, segurança e proteção. O 
selo romano colocado no túmulo de Jesus 
tinha esse significado (Mt 27.62-66). Assim, 
o cristão pertence a Deus e está seguro e 
protegido, pois faz parte de uma transação 
completa. De acordo com João 14.16-17, o 
Espírito Santo habita no cristão para sempre.

4 - Um selo também pode ser usado como 
marca de autenticidade. Assim como a 
assinatura em uma carta atesta a genuinidade 
do documento, a presença do Espírito prova 
que o cristão é autêntico. O que garante a 
autenticidade de nossa fé não é apenas a 
confissão de nossos lábios, nossas atividades 
religiosas ou boas obras, mas também o 
testemunho do Espírito.

Crer nos torna filhos de Deus, nos une a 
Cristo, ser selado com o Espírito Santo é que 
autentica esse fato.

O selo indica também que há um conteúdo 
no crente em Jesus, o Espírito Santo. Há uma 
vida com a presença do Espírito que frutifica 
o caráter de Cristo na pessoa. Portanto, a 
conduta do crente no dia a dia evidenciará a 
presença do Espírito. Busquemos ser cheios 
do Espírito Santo!

Pr. Thiago Assumpção • Pastor Auxiliar

Efésios 1.3-14

SELO  – A MARCA DO ESPÍRITO SANTO 



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Thiago Assumpção
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 2.572
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.200
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• Panorama do Novo Testamento – UPA 2 
(13 e 14 anos)
• Panorama do Novo Testamento – UPA 2 
(15 e 16 anos)
• 1 e 2 Tessalonicenses – Estudos nas 
epístolas
• A tarefa da igreja na missão de Deus
• Dinheiro, sexo, poder e a Bíblia
• Ética cristã nos livros proféticos
• Evangelismo – Como e por que 
compartilhar sua fé
• Introdutória, sua nova vida e igreja
(Para tornar-se membro da Oitava) 
• Marcos – O Evangelho dos milagres
• Neemias – O líder que restaurou uma 
nação
• Parábolas de Jesus – A verdade contada 
em histórias
• Pessoas como nós – Personagens do AT
• Treinamento de Liderança de GCOIs
• Treinamento de Supervisores de GCOIs

• Andando com Deus – UPA 1 (17 e 18 
anos) 
• Estudos em 1 Timóteo – Oitava Jovem
• Panorama da Bíblia – Jovens Casados 
• Desafios da família cristã – Classe de 
família 
• O Espírito Santo – Sua pessoa e obra

• Parábolas de Jesus – A verdade contada 
em histórias 
• O Espírito Santo – Pessoa e obra

DOMINGO 9H DOMINGO 11H

Inscrições no site, aplicativo ou no balcão do 1º andar.

QUINTA 20H

CRESÇA NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA DA VERDADE!



HOMEM  
AO MÁXIMO

Um curso do Ministério de Família sobre a
identidade e o papel do homem no lar,

na igreja e na sociedade. Início das aulas em março.
Inscrições abertas.
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RETORNO DAS ATIVIDADES 
DO VITALIDADE

Quinta-feira, dia 20/02, de 14h às 16h30, na sala 06.
Convide seus familiares!

EVANGELISMO DE 
CARNAVAL

O Ministério de Integração promove no feriado de carnaval ações e 
evangelismo em BH e cidades próximas. Se você deseja participar, entre 

em contato com a secretaria. Ore pelos evangelistas e para que vidas 
sejam alcançadas! 

As atividades do grupo recomeçam 
no dia 04 de março. Incentive a 
participação de sua criança!

RETORNO 
DO VOZES 
EM CANTO

AUDIÇÃO 
DO LOUVOR

Dia 14/03, na sala de ensaios.
Faça sua inscrição até o dia 25/02.



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

Neste domingo, 16/02, às 17h, no Salão Social. 
Participe!
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