
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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“Porque todos pecaram e destituídos estão 
da glória de Deus” (Rm 3.23). “Filhos da igreja” 
são aqueles que nasceram de pais crentes e 
que, desde o ventre ou quando crianças, são 
trazidos aos cultos e à escola bíblica. Desde o 
berçário participam da vida da igreja. 

Filhos são bênçãos. Biblicamente, todo 
casal crente deve desejar ter filhos. Sabemos 
que nem todos terão, mas devem ter no 
coração, ao se casarem, este propósito. 
Os filhos encantam, enchem de sonhos, 
nos irritam, nos desafiam, nos constroem 
e desconstroem, enchem de expectativas 
e grandes alegrias. Por causa dos filhos (de 
coração ou de sangue), nossas ideias e ideais 
têm chances de continuarem.

Entretanto, filhos de pais crentes nascem 
com um defeito original, como todo ser 
humano: a natureza pecaminosa, também 
chamada na Bíblia de “carne”, ou natureza 
adâmica. Por isso, “filhos da igreja” também 
mentem, roubam, abortam, são preguiçosos, 
incrédulos, lidam com tensões da 
homossexualidade, prostituição e todo tipo 
de pecado. Ao mesmo tempo, por causa do 
ambiente em que foram criados, aprendem 
a orar, memorizam as Escrituras, cantam e 
servem em ministérios na igreja e têm uma 
boa educação cristã que dá um pouco de freio 
a essa natureza adâmica. Contudo, só existe 
uma opção para a transformação de um filho 
da igreja: receber uma nova natureza. Na 
linguagem bíblica, “nascer de novo”.

O novo nascimento é um milagre operado 
pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa nasce 
de novo - isto pode acontecer em qualquer 
idade -,  ela recebe a natureza de Cristo. 

Esta nova natureza vem habitar junto com 
essa velha natureza que agora sim pode ser 
vencida pelo poder de Cristo e pelo poder do 
Espírito Santo. Repito: é a única maneira de 
um filho de crente e uma filha de crente serem 
genuinamente transformados. Logo, nós, os 
pais crentes, devemos fazer de tudo para expô-
los ao poder da Palavra e ao poder do Espírito 
Santo: sendo exemplos de vida cristã, orando 
fervorosamente, trazendo-os aos cultos, orando 
para que Deus faça da igreja e do ambiente de 
crianças, adolescentes e jovens um ambiente 
cheio do Espírito e da Palavra, investindo para 
que possam ir a acampamentos, congressos 
e mantendo viva a expectativa da visitação do 
Espírito em cada um.

Para você, filho amado, criado na igreja, o 
apelo é que se arrependa dos seus pecados 
e entregue a sua vida inteiramente a Jesus. 
Este é o começo de uma transformação 
maravilhosa. Seu coração desejará a 
santidade a partir desse momento. E então 
é crescer na fé, no amor, na esperança e 
permanecer no discipulado de Cristo. É só 
crescer e se tornar um cristão maduro. 

Bem, esta não é apenas a história de um 
filho de crente, criado na igreja. Esta é a 
história de todo ser humano. “Todos pecaram 
e carecem da glória de Deus” (Rm 3.23). A glória 
de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Diz a 
Bíblia: “Vimos a sua glória cheia de graça e de 
verdade” (Jo 1.14). Cada um precisa entregar 
sua vida a Cristo e receber um novo coração 
e uma nova vida. Oro para que você faça isso 
agora mesmo. 

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

FILHOS DE CRENTE ,  FILHOS DA IGREJA



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:
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Para muitas pessoas a alegria é um 
subproduto de um conjunto de circunstâncias. 
Segundo estes, ela sempre dependerá de 
alguma motivação que venha de fora para 
produzir “momentos de alegria”. Portanto, 
afirmam que ela é efêmera, uma visitante 
ilustre, não uma inquilina.

Mas, será que a alegria não poderia 
permanecer na vida de alguém? Será que 
existe a possibilidade de alguém ser tão feliz 
a ponto de ser sempre alegre? A Bíblia nos diz 
que sim. E ela vai ainda mais além quando diz 
que aqueles que pertencem ao Deus Todo-
Poderoso (que é também alegre e fonte de 
alegria) devem se alegrar em todo tempo, em 
qualquer circunstância, pois o combustível 
que permite uma combustão prolongada 
habita neles – o Espírito Santo.

A alegria na vida dos crentes em Cristo não 
é uma mera possibilidade, mas uma certeza, 
tanto que eles recebem um mandamento 
para não permanecerem tristes, antes, serem 
sempre alegres. 

A alegria compõe a relação do fruto do 
Espírito que, por sua vez, é uma dádiva de 
Deus para seus filhos. Sendo assim, podemos 
dizer que a alegria é uma qualidade espiritual, 
como subproduto do desenvolvimento do 
crente em sua vida espiritual. Quem tem o 
Espírito Santo possui tudo que é necessário 
para experimentar a alegria e viver em 
alegria. Quem é propriedade de Jesus tem 

todo o respaldo e suporte divino para ser 
alegre, e não apenas estar alegre. O nosso 
Deus é fonte de toda alegria. Ele transforma 
situações delicadas, catastróficas, tristes e 
difíceis em oportunidades para experimentar 
o milagre da alegria brotando de um terreno 
absolutamente hostil a ela. Se Deus é alegre e 
está presente, a alegria também está. 

Saiba que sua alegria não depende 
primeiramente do contexto que o cerca, mas 
daquilo que está em seu coração – a marca, 
o selo do Espírito Santo da Promessa. Você 
é Filho de Deus e isso deve alegrá-lo sempre, 
pois nada nem ninguém, em tempo algum, 
poderá tirar isso de você.

Deus sempre restaura a alegria daqueles 
que lhe pertencem, ainda que tenha havido 
uma perda significativa, uma dor muito 
grande, uma humilhação enorme, uma 
vergonha incomparável. 

A presença de Deus na sua vida garantirá 
a presença da alegria. Ainda que você 
enfrente situações tristes, você poderá ser 
sempre alegre. Usando a linguagem bíblica, 
você pode até estar entristecido, mas terá 
todo o respaldo divino para se manter 
alegre (2 Co 6.10). 

Anime-se! O mesmo Deus que nos salvou 
é aquele que oferece, renova e garante a 
alegria na vida do crente em Cristo.

Pr. Gidiel Câmara • Pastor Auxiliar

RENOVADOS PELA ALEGRIA!

Mulher,
PARABÉNS PELO SEU DIA!



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Gidiel Câmara
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 

Quando o rei Belsazar fez uma grande festa no 
palácio e usou os objetos sagrados do templo, 
uma frase misteriosa apareceu na parede. 
Somente Daniel soube decifrá-la. Leia Daniel 
5 e descubra o que estava escrito ali e depois 
enumere a ordem correta dos quadros abaixo. 

Daniel
o tradutor
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Informativo · nº 2.575
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.200
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DESLIGAMENTO 
MISSIONÁRIO

O Conselho Missionário vem informar 
que, desde maio de 2018, o irmão Tiago 
Soares de Souza não é mais missionário 

do quadro do Conselho Missionário da 
Oitava Igreja. Somos muito gratos a Deus 

pelo tempo conjunto de trabalho no 
campo do Camboja, em parceria com a 

Missão AMEM/WEC, e rogamos ao Senhor 
que lhe dirija os passos em todo tempo.

ALMOÇO
DO INFANTIL

Para arrecadar fundos
para o Acampakids.

Hoje, dia 08/03, às 12h,
no Salão Social.
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PALESTRA FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA 

SEXUALIDADE
SAUDÁVEL

Com testemunhos e mesa-redonda.
Haverá cuidadores de crianças.

Dia 09/03, às 20h, na Oitava Igreja.

O AFC ESTÁ DE VOLTA!

Aprendendo a ficar casado - Grupo de terapia para casais
Toda terça-feira, 20h, na sala 129.

Se seu casamento precisa de cuidados, participe!

PR. HERNANDES
DIAS LOPES NA OITAVA
Dia 25/03, às 20h, no Culto da Família.
e dia 26/03, às 9h, na Mentoria para Pastores e Líderes.
Esperamos você!

RETIRO COM DEUS
Dia 14/03, de 7h às 21h30.

Indique para seus amigos e participe!



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

LIVRARIA

Conheça os novos livros!
 Visite no primeiro andar.

Inscrições abertas.
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