
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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No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde declarou a doença do 
Coronavírus (COVID-19) uma emergência 
pública de interesse internacional.

Com a conscientização e as preocupações 
do público em relação à disseminação 
do vírus, queremos garantir que estamos 
monitorando cuidadosamente essa situação 
na Oitava Igreja e adotando uma abordagem 
proativa para garantir que nossos ambientes 
sejam limpos e seguros. O interesse pelo bem-
estar e a saúde de todos os nossos membros, 
incluindo idosos e crianças, é uma das nossas 
principais prioridades.

Em todas as nossas instalações, 
intencionalmente, queremos fornecer 
ambientes bem limpos e higienizados. 
Procuramos fazer um serviço de limpeza 
com excelência. Temos uma manutenção 
diária e abrangente de todos os banheiros 
e superfícies de alto toque, incluindo 
maçanetas, corrimãos, salas de crianças, 
etc. A nossa equipe também foi orientada 
a atualizar a limpeza de nossas instalações 
entre um culto e outro aos domingos e antes 
dos cultos semanais. Ainda fornecemos 
desinfetantes para as mãos em locais visíveis 
em todo o edifício - em todos os sanitários 
da igreja você pode higienizar suas mãos.

Somos um povo que gosta de cumprimentar, 
abraçar e beijar uns aos outros. Se você fizer 
isso com alguém, não entre em pânico; se 
alguém não quiser apertar suas mãos nem 
lhe abraçar, também não se estresse. Há 
recomendações para que, pelo menos nestes 
momentos, se evite essas ações simples, além 
de não espirrar ou tossir em suas mãos. Evite 

também tocar nos olhos, nariz e boca antes 
de lavá-las. Cuide de você, oriente seus filhos 
e dos mais próximos. Além disso, se você ou 
seus filhos estiverem doentes, fique em casa 
e assista nossos cultos on-line.

No momento, estamos seguindo as 
diretrizes do Ministério da Saúde, e o risco 
para o público em geral permanece baixo. 
Invista no fortalecimento de seu sistema 
imunológico.

O Conselho da igreja permanece atento 
e poderá, havendo necessidade, tomar 
providências que possam favorecer e 
abençoar a saúde dos membros da igreja.

Estejamos prontos a socorrer os mais 
idosos, especialmente acima de 80 anos, 
tanto da igreja como da sua vizinhança. 
Sejamos servos de Cristo no meio da cidade, 
servindo com amor, ministrando fé e 
esperança e evitando o pânico.

Estarei, juntamente com nossa equipe 
pastoral, pregando neste domingo e durante 
os cultos semanais. Esperamos vê-lo, 
juntamente com toda a igreja, celebrando ao 
Senhor com alegria e fervor espiritual. Deus 
é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações (Sl 46).

Lembre-se: sempre escolha a fé ao invés 
do pânico e do medo! Oremos pela nossa 
igreja, cidade, estado, pelo Brasil e em favor 
das nações.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular

OITAVA  E CORONAVÍRUS



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
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“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não 
vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o 
vosso coração, nem se atemorize.” (Jo 14.27) 

Que início de ano turbulento tem sido esse! 
Inundações, pandemias, instabilidades... 
É preciso estar atento em onde firmamos 
nosso coração. Se o sintonizarmos nos 
noticiários da TV, é certo que nossas 
emoções e nossa confiança no futuro serão 
pessimistas e atribuladas.

Quando Jesus se reuniu no cenáculo com 
os discípulos para celebrar a última Páscoa, 
o futuro se mostrava extremamente sombrio. 
Jesus anunciou sua iminente morte e sabia 
bem que os acontecimentos que se seguiriam 
não dariam aos seus discípulos uma vida 
fácil. Eles seriam igualmente perseguidos, 
expulsos de suas casas, perderiam tudo e 
vários seriam mortos. Entretanto, não existe 
futuro sombrio quando se está na presença 
de Cristo.

“Não se turbe o vosso coração, nem 
se atemorize” – Jesus conhece o que se 
passa dentro de nós. Ele sabe como nossas 
emoções são construídas e como reagimos 
aos desafios diários. Ao tratar do temor 
do coração dos discípulos, Jesus estava 
dizendo: “eu sei o que vocês estão pensando 
e sentindo. Sei o que se passa dentro da alma 
de vocês, mas eu lhes afirmo que há algo 
além de tudo isso que vocês estão vendo. 
Confiem em mim!”

“Deixo-vos a minha paz, a minha paz eu 
vos dou” – No contexto judaico, o termo paz 
não estava ligado só a uma tranquilidade, a 
uma ausência de conflitos. A “Shalom”, termo 
judaico para paz, significava paz de espírito, 

mas também felicidade, prosperidade tanto 
física quanto da alma, uma situação de vida 
que não se relaciona apenas ao que acontece 
à nossa volta, mas a certeza de que Jesus está 
acima de qualquer situação momentânea. 
E se essa paz é dada diretamente por ele, 
sabemos que não existe nada maior que a 
impeça de permanecer.

“Não vo-la dou como a dá o mundo” 
– O mundo tem as suas maneiras de 
pacificar o coração humano. Alguns buscam 
paz no dinheiro, na bebida, outros em 
relacionamentos, outros se isolando. Mas 
nada disso subsiste diante das provas do 
tempo, muito menos da eternidade. A 
Shalom do Senhor Jesus é eterna, irrestrita, 
incomparável. E como disse o apóstolo: nada 
pode nos separar do amor de Deus, que está 
em Cristo Jesus – nem tribulação, ou angústia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo 
ou espada (Rm 8.35).

Portanto, se você se assusta com as notícias 
do momento, não se firme nas previsões de 
analistas, mas na Palavra de Deus, sabendo 
que caminhamos não por vista, mas por 
fé. Como os discípulos presentes naquele 
discurso, lancemo-nos na perfeita vontade de 
Deus, esperando dele orientação e provisão 
necessárias para cada dia.

“E o Deus da esperança vos encha de todo o 
gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos 
de esperança no poder do Espírito Santo.”
(Rm 15.13)

Pr. Luís F. Nacif Rocha • Pastor Auxiliar

SEGURANÇA  PARA A ALMA –  PAZ



VENHA PARA 
A OITAVA!

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

EXPEDIENTE 
Textos 
· Pr. Jeremias Pereira  
· Pr. Luís F. Nacif Rocha
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 Senhor chamou Moisés para uma 
missão, ele inventou várias desculpas para não 
cumpri-la, inclusive que não falava bem. Mas 
Deus o respondeu dizendo que ele iria sim, 
mas seu irmão iria com ele. Qual era o nome 
desse irmão? Observe o código e descubra! Ah, 
para saber sobre essa história leia Êxodo 2 e 3. 

QUAL ERA O
NOME DO IRMÃO
DE MOISÉS?

Informativo · nº 2.576
Fotos · Arquivo
· Banco de Imagens 
· Imagens free 
Impressão e tiragem
· Buzz Gráfica · 1.200
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COMUNICADO
IMPORTANTE

Entre os dias 30/03 e 15/05, nossa cozinha industrial, localizada no 
subsolo, passará por uma reforma. Por isso, não será permitida a 
realização de nenhum evento no local durante este período. 
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24 e 25 de Abril

Curso de Formação para 
Professores de Crianças e Juniores

Inscrições abertas

RECEPÇÃO DE
NOVOS MEMBROS

Dia 29/03, domigo. Se você deseja batizar seu filho 
menor de 12 anos, é necessário fazer a aula “Teologia 

do Pacto”, no dia 23/03, segunda-feira, às 20h.
Inscrições pelo telefone: 3449-8600. 

DOAÇÕES PARA
O BAZAR DO 

AÇÃO CIDADANIA
Já estamos recebendo os itens para o bazar do 

projeto, que acontece em abril. Traga roupas, 
calçados e acessórios em bom estado de conservação. 

Últimas vagas!
Acesse o site da Oitava e

garanta a vaga de sua criança!
 

Teremos almoço neste domingo,
dia 15/03, para arrecadação de 
fundos para o acampamento.
Almoce conosco e contribua!

ACAMPAKIDS



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

14 a 17 de setembro
Faça sua inscrição: www.cpl.org.br

OITAVA NO  

Ouça a playlist de 
músicas cantadas pelo 
Ministério de Louvor, 
podcasts e pregações.

Busque no aplicativo 
por Oitava Igreja 
Presbiteriana de 
Belo Horizonte.
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