
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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Evangelização. “As igrejas, de um modo geral, 
precisam atuar com muito mais interesse na 
evangelização e ter isso como uma prioridade 
e um compromisso de ministério. A tarefa 
principal do pastor deveria ser ensinar a 
Palavra e instruir as ovelhas a viver a vida 
cristã de forma prática e relevante.”
 
A importância da Bíblia para o crente. “A
igreja (evangélica) Brasileira continua 
crescendo. Isso é muito bom. Naturalmente, 
há uma necessidade de ver nesse crescimento 
mais substância, mais conhecimento da 
Bíblia, mais dependência e obediência aos 
mandamentos de Cristo. Esta é a marca 
dos discípulos que seguem a Cristo - eles 
obedecem a sua Palavra. Hoje em dia, me 
parece, muitos que se chamam evangélicos 
não estão preocupados em guardar e obedecer 
aos mandamentos do Senhor. Obedecem 
somente ao que lhes é conveniente.”

Qualidade e quantidade de membros. “Há 
tanta gente nas igrejas que não estão sendo 
pastoreadas, nem confrontadas com uma 
mudança de vida para um compromisso 
com Cristo. Mas ainda hoje existem 
igrejas que pastoreiam seus membros e 
os ensinam a viver uma vida que agrada a 
Deus. Onde as famílias aprendem a cultivar 
uma vida devocional e a criar seus filhos no 
temor do Senhor.”
 
O que a igreja evangélica do Brasil pode 
oferecer ao mundo. “Missionários. Mesmo 
sem muito preparo. Deus tem usado os 

missionários brasileiros, pois eles não se 
importam em viver em um nível mais simples 
e se acomodam melhor às dificuldades dos 
países africanos e asiáticos, por exemplo. 
Uma coisa que me impressiona é que alguns 
atletas de futebol aproveitaram a fama para 
plantar igrejas.”
 
Valores que a igreja não pode perder. “Atos 
2.42 diz que a igreja persevera na doutrina, na 
comunhão, no  partir do pão e nas orações, 
e este desafio é constante para a igreja hoje 
porque nunca mudou. É a característica da 
igreja que vive buscando a verdade de Deus 
revelada na Palavra. Uma igreja composta de 
pessoas comprometidas com a Palavra, que 
vivem em comunhão umas com as outras 
como em um corpo, que oram e participam 
do partir do pão em memória de Cristo.”

(Extraído e adaptado da revista Comuna, 
novembro/2011, o texto segue  relevante 
para hoje também. Dr. Shedd foi Missionário 
no Brasil, professor de faculdades de teologia 
e seminários, editor da Edições Nova Vida, 
escritor exponencial - autor de vários livros, 
profundo expositor da Palavra de Deus. 
Referência de Cristão. Um dos teólogos e 
pregadores de maior influência na igreja 
brasileira e ao redor do mundo entre 1970- 
2016. Amigo de nossa igreja por décadas. 
Falecido em 2016, seus livros e mensagens 
continuam atuais.)

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

A IGREJA  NO BRASIL
COM A PALAVRA, DR. RUSSELL SHEDD (1929-2016)



DÍZIMOS E OFERTAS · Em espécie, cheque, comprovante de depósito/
transferência ou pelo e-mail: dizimo@oitavaigreja.org.br. Favorecido: Oitava 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (CNPJ: 21.854.112/0001-80), nas contas:
BRADESCO
Ag.: 2465-1
C/C.: 104565-2

BANCO DO BRASIL
Ag.: 1614-4
C/C.: 89846-5

CAIXA ECONÔMICA
Ag.: 0815 | OP.: 003
C/C.: 2557-2

ITAÚ 
Ag.: 6633
C/C.: 18997-9

#OITAVAIGREJA

oitavaipbh oitavaigreja

oitavaigrejaoitavatv

E
S

T
U

D
O

 D
A

 S
E

M
A

N
A

O apóstolo Paulo, em sua carta aos 
Efésios, afirma que fomos escolhidos 
por Deus desde antes da fundação 
do mundo para sermos santos e 
irrepreensíveis. Deus afirma em sua 
Palavra que nos escolheu e nos adotou 
por filhos unicamente por sua graça. 
Não se trata de méritos nossos, pois 
estávamos mortos em nossos delitos 
e pecados, e um morto não pode 
escolher e nem opinar em nada. A 
nossa salvação aponta unicamente 
para o amor incondicional e a graça 
maravilhosa de nosso Eterno Deus.

Uma pergunta que me acompanhou 
por muito tempo foi: “como pode 
alguém que está morto em seus 
delitos e pecados olhar para Jesus 
e crer nele? Um morto pode decidir 
alguma coisa?”. Levei um tempo para 
entender que não. Um morto não 
pode decidir nada no âmbito de sua 
morte. A verdade é que não fomos nós 
quem buscamos ao Senhor Jesus, foi 
ele quem nos buscou primeiro, aleluia! 
(Jo 15.16).  Ele nos amou primeiro e 
também começou a boa obra em nós 
pelo seu Santo Espírito.

A Palavra de Deus nos diz que a fé é 
dom de Deus, logo, para alguém crer no 
Senhor Jesus é preciso receber de Deus 
essa graça. Em termos práticos, no dia 
em que você creu em Jesus Cristo, o 
Espírito Santo entrou em seu coração 
e começou a obra de vivificação. Você, 
que estava morto espiritualmente, só 

acordou para a vida por causa da ação 
vivificadora do Espírito. Ele habilitou 
você a crer em Jesus Cristo e confessá-
lo como Senhor.

A Escritura afirma que o Espírito Santo 
é o Selo de Deus em nós e também o 
seu Penhor: “...em quem também vós, 
depois que ouvistes a palavra da verdade, 
o evangelho da vossa salvação, tendo nele 
também crido, fostes selados com o Santo 
Espírito da promessa; o qual é o penhor 
da nossa herança, até ao resgate da sua 
propriedade, em louvor da sua glória” 
(Ef. 1.13-14). Deus colocou em nós a 
sua marca (selo), quando o seu Espírito 
passou a habitar em nós. Como se não 
bastasse, Deus afirma ainda que o seu 
Espírito em nós é o penhor da nossa 
herança, ou seja, a garantia de que 
Deus irá finalmente cumprir em nós a 
sua promessa de salvação eterna.

É maravilhoso saber que Deus 
passou a fazer morada em nós pelo 
seu Santo Espírito, como garantia do 
cumprimento de sua eterna promessa 
de redenção efetuada por Jesus 
Cristo na Cruz do Calvário, e, além 
de tudo, nos leva a perseverar nesta 
tão bendita fé que nos foi dada para 
a salvação. “Estou plenamente certo 
de que aquele que começou boa obra 
em vós há de completá-la até ao dia de 
Cristo Jesus” (Fp 1.6).

Pr. Eloízio Coelho • Pastor Auxiliar

PENHOR – A GARANTIA
DO ESPÍRITO SANTO



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Eloízio Coelho
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
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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 – Sua 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!



PA
RA

 IN
FO

RM
A

ÇÕ
ES

 E
 IN

SC
RI

ÇÕ
ES

 D
O

S 
EV

EN
TO

S:
  (

31
) 3

44
9-

86
00

  •
 w

w
w

.o
it

av
ai

gr
ej

a.
or

g.
br

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 
DO MINISTÉRIO INFANTIL

TREINAMENTO DE 
LIDERANÇA DE GCOIS

Próximo domingo, dia 01/03, às 
11h, no Salão Social.
Para pais de crianças de 0 a 8 anos. 
Contamos com sua presença! 
Venha saber o que será ministrado
na vida do seu filho e a importância
de sua participação.

Dia 07/03, sábado, de 8h30 às 
12h, no Salão Social.
Teremos coffee break.
Participe!

MANTER
SOLIDÁRIO

Traga sua doação nos cultos do 
próximo domingo, 01/03. Doe itens 

alimentícios e ajude-nos a montar as 
cestas básicas para as famílias em 

situação de vulnerabilidade atendidas 
pela AWISO. Deixe na portaria.

PALESTRA FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA 

SEXUALIDADE
SAUDÁVEL

Com testemunhos e mesa redonda.
Haverá cuidadores de crianças.

Dia 09/03, às 20h, na Oitava Igreja.

Ministério Infantil de
canto, teatro e dança

As inscrições para o ano de 2020 
estão abertas. As atividades
do grupo recomeçam no dia
04 de março.

Meninos e meninas de 06 a 11 anos 
podem se inscrever. 

Ensaios todas as quartas-feiras, de 
19h30 às 21h30. 

Contato com Carminha: 99375-1416.

RETORNO
DO VOZES
EM CANTO

As inscrições 
já estão 
abertas! 

Acesse o site 
e garanta a 
vaga de sua 

criança!



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

MINISTÉRIO DE MULHERES

INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA 
O CETRO 2020

 Turmas dos módulos básico e avançado.
Aulas às terças e quintas, na Oitava.

Venha se aprofundar no conhecimento
da Palavra de Deus. Inscrições pelo site.
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