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PA L AV R A D O PA S TO R

A IGREJA FOI CRIADA
PARA CRESCER
O Senhor Jesus é o dono da igreja. Ela é o “segundo
corpo de Cristo”; foi criada para glorificar o nome do
Senhor entre as nações. A igreja precisa ser apaixonada pelo crescimento! O crescimento da igreja deve
ser equilibrado; qualitativo e quantitativo. Crescer em
qualidade de vida, em intimidade com Deus, na oração e em santidade, e no caráter de Cristo. Crescer em
quantidade, em número de pessoas salvas pelo sangue de Jesus. De modo algum podemos concordar que
nossos filhos, parentes, amigos e estranhos que passam por nós continuem caminhando para o inferno,
sem Cristo e sem salvação, sem que nossa alma sinta
dor, tristeza e responsabilidade. A igreja que não deseja crescer despreza a obra de Cristo na Cruz e seu
túmulo vazio. Temos uma missão: “(...) ide e fazei discípulos de todas as nações (...)” (Mt 28.19a). Não uma sugestão: “Ah, se quiserem e tiverem animados, levem o
Evangelho às nações. Senão, fiquem aí ociosos”. Nada
disso. É uma ordem do Senhor Jesus.
1. PARA TODA REALIZAÇÃO HÁ UM PREÇO
Olhemos sempre para Jesus. Ele pagou um alto preço
para realizar a obra da redenção e fundar Sua Igreja.
O apóstolo Pedro fala que o custo do resgate pago por
Cristo, para a nossa redenção, foi altíssimo: “sabendo
que não foi mediante cousas corruptíveis, como prata
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ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o
sangue de Cristo” (1Pe 1.18-19). Para continuarmos a
obra de Cristo precisamos pagar o preço da renúncia,
do sofrimento, da injúria e da entrega total da nossa
vida ao Senhor. Para toda realização há um preço a
ser pago. Não existe cristianismo sem cruz, não existe vida sem morte.
2. PARA TODO ALVO HÁ UM OPONENTE
Se você não souber para onde está indo, você poderá
chegar a um lugar indesejável. Precisamos, portanto,
ter alvos claros e definidos. Paulo dizia: “prossigo para
o alvo” (Fp 3.14). Para o alvo a ser atingido há oponentes. Jesus, para alcançar o alvo do seu ministério,
suportou tamanha oposição dos pecadores contra
si mesmo (Hb 12.3). Conosco não é diferente, bem
como no ministério da Igreja. O nosso alvo é a santidade de Deus. A nossa visão é sermos uma grande
igreja missionária. E, na busca destes alvos, teremos
que enfrentar oponentes. E o primeiro oponente a
ser vencido sou eu mesmo, com todos os meus pecados e limitações. Há oponentes internos e externos,
espirituais e materiais, visíveis e invisíveis. Para todo
alvo, há sempre um oponente (pelo menos).
3. PARA TODA VITÓRIA HÁ UM PROBLEMA
A Bíblia diz que, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Ele já garantiu a nossa vitória. A realidade,
porém, é que para tomarmos posse dessa vitória, enfrentaremos muitos problemas. Para entrarmos no
Reino de Deus passaremos por muitas tribulações (At
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14.22). Paulo teve um ministério frutífero e vitorioso.
Esse ministério vitorioso foi marcado por muitos problemas: “Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum
alívio tivemos; pelo contrário, em tudo fomos atribulados: lutas por fora, temores por dentro” (2Co 7.5). Ser
vitorioso é ser um solucionador de problemas. Vencer é superar e conviver com problemas. Para toda
vitória há um problema.
4. PARA TODO TRIUNFO HÁ UMA RECOMPENSA
A principal motivação que leva uma pessoa a empreender é a recompensa. E a Bíblia afirma que, “o nosso
trabalho no Senhor não é vão” (1Co 15.58). Se desempenharmos bem a nossa tarefa, ouviremos da boca de
Deus o seguinte elogio: muito bem, servo bom e fiel
(Mt 25.21). Este é o maior elogio e a maior recompensa que alguém pode receber (2Co 10.18). Um elogio
assim motiva-nos a gastar a vida fazendo a vontade de
Deus. Ele é o Deus que recompensa. Lembre-se: “Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome,
pois servistes e ainda servis aos santos” (Hb 6.10). Não
espere recompensas e reconhecimento de homens,
mas preocupe-se com a recompensa divina.
Vamos trabalhar para o Senhor com afinco e vigor.
Trabalhemos com Deus e para Deus, pois Ele já trabalha em nós, por nós e apesar de nós. Porque “desde
a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu,
nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha
para aquele que nele espera” (Is 64.4).
Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular
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M E N SAG E M D E CA PA

O EVANGELHO
TRANSFORMANDO
SUA FAMÍLIA
O Evangelho é a boa notícia. Onde o Evangelho chega
algo bom acontece, pois ele transforma o ambiente.
Mas, para ele transformar o ambiente, precisa transformar o indivíduo, e a partir daí começa a transformação na família, na escola, no trabalho, enfim, a
mudança de um sujeito beneficia toda a comunidade. Mas o tema hoje é: O Evangelho transformando
sua família.
Talvez você conheça a história de alguém que foi o
primeiro a ser transformado pelo Evangelho em sua
família ou, quem sabe, essa história não é a sua?
Como disse acima, o Evangelho chega e transforma
as pessoas, o caráter, o jeito, o vocabulário, enfim,
transforma por completo.
Imagine a cena: alguém dentro de casa que não tem
o menor respeito pelos demais familiares, é brigão,
mesquinho, “boca suja”, e que, de repente tem um
encontro genuíno com Cristo. E, nesse encontro, ele
literalmente nasce de novo.
Essa pessoa agora quer colocar em prática aquilo que
seu Mestre lhe ensina, como: amar, respeitar, buscar
a paz com todos. Ou seja, o fruto do Espírito (Gl 5.23)
está sendo desenvolvido no caráter dessa pessoa,
pois ela tornou-se uma nova criatura em Cristo.
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Antes, o seu mau humor espantava as pessoas; agora,
o bom perfume de Cristo (2 Co 2.15) exala por meio
da vida dessa pessoa, atraindo seus semelhantes. A
partir daí, a família começa a ser mudada. Alguém
pode perguntar: “O que aconteceu com o ‘fulano’? Ele
era tão rude, e agora é tão agradável ficar perto dele!
Eu também preciso disso!”.
Tenha um encontro genuíno com o Senhor Jesus.
Deixe Ele transformar sua vida, e o Espírito Santo
produzirá em você o fruto maravilhoso que só Ele
tem. Encharque-se do bom perfume de Cristo para
que toda a sua família sinta esse bom perfume que
está em sua vida.
O Evangelho transformará sua família!
Lic. Léo Lobo • Licenciado
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FIQUE POR DENTRO

FELIZ
ANIVERSÁRIO,
SBB!
“Dar a Bíblia à Pátria”. Com esse lema, a Sociedade
Bíblica do Brasil (SBB) foi fundada em 10 de junho
de 1948. Em 2021, a entidade completa 73 anos de
atuação em solo brasileiro, traduzindo, produzindo e
distribuindo a Bíblia Sagrada.
A SBB é uma organização sem fins lucrativos, filantrópica, assistencial, educativa e cultural. Possui unidades
espalhadas por todo o território nacional, com a missão clara de “semear a Palavra que transforma vidas”.
Ao falarmos sobre a Bíblia no Brasil, precisamos citar:
João Ferreira de Almeida. Se você já pegou em mãos
alguma Bíblia em português, provavelmente reconhece
esse nome. É dele a primeira tradução da Bíblia em
Língua Portuguesa.
Pastor, missionário e tradutor, Almeida nasceu em
1628, em Portugal. Atuou principalmente na Ásia, em
igrejas reformadas calvinistas, e morreu aos 63 anos,
na cidade que conhecemos hoje como Jacarta, capital
da Indonésia.
Almeida começou a traduzir a Bíblia aos 16 anos, mas
essa tradução nunca foi publicada. Entretanto, em 1676,
retomou seu trabalho de traduzir o Novo Testamento,
mas teve muita dificuldade em conseguir que sua obra
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fosse aprovada. Depois de muita batalha, em 1681,
sua tradução do NT foi veiculada. Somente após sua
morte, em 1753, a Bíblia foi publicada por completo Antigo e Novo Testamento.
No Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, grandes
líderes cristãos fundaram a SBB, com a missão de
“promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como
instrumento de transformação e desenvolvimento
integral do ser humano”. Com um trabalho que vai além
da impressão de Bíblias, a Sociedade trabalha para
promover transformação pessoal, cultural e social, por
meio da difusão do Evangelho, com diversos projetos
espalhados pelo Brasil.
Parte da aliança Sociedades Bíblicas Unidas, fundada
em 1946, que reúne organizações de mais de 200
países, tem como objetivo facilitar o acesso, o alcance
e a leitura da Bíblia. Pensando nisso, em 1956, a SBB
lançou a tradução ARA, a Almeida Revista e Atualizada;
mais tarde, em 1988 e em 2000, a Bíblia na Linguagem
de Hoje e a Nova Tradução Linguagem de Hoje (NTLH),
respectivamente. Versões em uma linguagem que
permite uma melhor compreensão do texto bíblico
sem perder sua fidelidade ao texto original. Mais
recentemente, em 2017, foi lançada a Nova Almeida
Atualizada, a NAA, uma revisão do texto de Almeida.
Como membros da Oitava, uma igreja reformada
e bíblica, devemos dar a devida importância a essa
instituição, agradecer a Deus pelo trabalho feito na
divulgação da Palavra de Deus e orar para que o Senhor
continue abençoando essa obra.
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ESPECIAL

NÃO DEIXE O
SEU AMOR SE
ESFRIAR
Gosto muito de celebrar casamentos. Nesses muitos
anos que tenho como pastor, já tive a alegria de
celebrar vários matrimônios. Na cerimônia, alguns
momentos são especiais: a entrada da noiva, a entrada
das alianças e os votos do casal.
Em mais de 200 casamentos que já celebrei, alguns
votos foram realmente muito bonitos, emocionantes;
outros, foram engraçados e alguns, foram simplesmente repetidos. Mas, em todo casamento que celebro, é
fundamental que os noivos coloquem em seus votos
que, esse compromisso é até que a morte os separe.
Quantos casamentos assim você já assistiu? Já se
emocionou com os votos também? Tudo fica muito
lindo na cerimônia e nos vídeos, mas, infelizmente,
cada vez mais esses votos são quebrados. O amor
eterno dura até que venha a primeira briga, ou até o
casal não estar mais disposto a pagar o preço para
superar as dificuldades. Não quero entrar no mérito
dos motivos que levam um casal a se separar. Mas
o ponto que quero abordar é, que muitos daqueles
votos, quando feitos, foram com paixão e com o real
desejo de que fossem reais. Mas, por incrível que
pareça, aquele amor incondicional e quase incalculável pode acabar.
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Mas existe um outro tipo de amor que também pode se
esfriar. O nosso amor por Jesus. Já viu pessoas fazendo
grandes declarações de amor a Jesus e, pouco tempo
depois, são encontradas fora da igreja e longe d’Ele?

São duas situações que muitas vezes não tratamos
com a devida atenção. Não imaginamos que nosso
casamento pode estar em risco e nem pensamos que
nossa fé possa se esfriar.
Mas a Palavra de Deus, em Mateus 24.12, nos diz que,
no início das dores, a perseguição à igreja e o aumento
da maldade serão tão grandes que até mesmo os
eleitos podem se esfriar, e que para isso não ocorrer,
o tempo do fim será abreviado.
Já parou para pensar nesse texto com seriedade? Jesus
está nos dizendo que uma grande perseguição, que
dura um tempo muito grande, tem a capacidade de
esfriar o nosso amor por Jesus.
Se por um lado temos esse alerta, por outro
encontramos nas mesmas Escrituras um ensinamento
que nos aponta um caminho de perseverança. Esse
caminho passa por uma vida devocional consistente,
por estarmos ligados ao Corpo de Cristo, por vivermos
um Evangelho que une teoria e prática e por uma
submissão à soberania de Deus, aprendendo a dar
graças por todas as coisas que nos acontecem.
Aprender a enxergar de maneira correta as dores
nos ajuda a suportar as provações e nos capacita a
auxiliarmos outros crentes que estejam passando
pelo mesmo problema.
Vigie para que seu amor não se esfrie.
Pr. Eduardo Borges • Pastor Auxiliar
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M AT É R I A D O M Ê S

52 ANOS

RELEMBRE O QUE DE MELHOR ACONTECEU
NO MÊS DE A NI V ER S Á RIO DA OITAVA
09/05 • Drive-Thru do
Dia das Mães
Cumprimentos, sorrisos, presentes, fotos e oração. Foi dessa forma que as mamães da Oitava foram
recebidas na manhã do Dia das Mães.
Das 09h às 12h, uma equipe de voluntários esteve de plantão no estacionamento da igreja, recepcionando, presenteando e orando
por cada mãe, que pôde posar
para uma sessão de fotos ao lado
da família. A iniciativa permitiu que
a homenagem fosse prestada sem que houvesse o descumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19.
10/05 • Apresentação do álbum
“Para todas as gerações”, da cantora
Ana Karini
Os inscritos no canal da Oitava
no YouTube puderam acompanhar a apresentação do mais
novo álbum da cantora Ana Karini, que havia sido lançado dias
antes. “Para todas as gerações” é
uma coletânea de 15 hinos - com
arranjos inéditos - que marcaram os 52 anos da igreja. Essa
grande produção segue disponível na OitavaTV. Para assistir,
clique aqui.
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15/05 • Lançamento da música
“O que seria de mim”, do cantor
Rodrigo Areal
Outra produção da Oitava estreou
no canal do YouTube no mês de maio!
O cantor Rodrigo Areal, do Ministério de
Louvor, lançou a música “O que seria de mim”.
O resultado desse trabalho está disponível na OitavaTV.
Confira o clipe!
15-17/05 • Pr. Fábio Carvalho na Oitava
O Pr. Fabinho, da Igreja Presbiteriana
de Ermelino Matarazzo, em São Paulo, esteve conosco na noite do dia
15, quando ministrou à nossa juventude. No domingo, 16, ele pregou em
dois cultos de celebração. E, no dia seguinte, fechando sua participação no
aniversário da Oitava, o Pastor trouxe uma edificante mensagem às
famílias, com a temática: Famílias
saudáveis.
Clique aqui e assista a uma das pregações do dia 16;
confira aqui a palestra Famílias Saudáveis.
22/05 • Global Youth Movement
A Oitava participou de um dos maiores eventos
da juventude cristã no mundo! Na tarde do
dia 22, nossos jovens puderam assistir, em tempo real, aqui na igreja,
à programação do Global Youth
Movement, que reuniu bandas
como: Bethel Music, Gateway e
Watoto. Pastores de diferentes
partes do mundo também participaram e contribuíram para a realização da edição 2021 do GYM. Clique
aqui e assista!
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23/05 • Início da Semana de Oração
Entre os dias 23 e 30, a igreja se mobilizou em oração, em
prol do bairro Palmares, do Brasil e do mundo. Os irmãos
acessaram o relógio de oração, disponível no app da Oitava, e escolheram um horário para interceder. Na véspera
do encerramento da campanha - sábado, dia 29 -,
o culto Aviva Oitava reuniu a igreja no templo, das 09h às 12h. Uma semana inteira
de clamor!
26/05 • Rev. Hernandes Dias Lopes
na Oitava
“É hora de clamarmos a Deus: Senhor,
eu não quero ter apenas claros conceitos
doutrinários na minha cabeça, eu preciso que essa verdade inflame o meu
coração, desperte a minha alma!”,
bradou o Rev. Hernandes Dias Lopes, nosso grande amigo e parceiro,
durante a mensagem ministrada no
culto de quarta-feira, 26. Presença indispensável nas
celebrações de aniversário da Oitava, o Reverendo emocionou os irmãos com sua pregação, que está disponível
na OitavaTV.
Assista aqui à mensagem completa!
28/05 • Vigília de oração da
juventude + ação evangelística
Na noite do dia 28, membros da
Oitava Jovem e da READ (rede de
adolescentes) participaram de
uma vigília de oração, que começou
às 22h e só terminou à meia-noite. Ao
fim das orações, nada de voltar para
casa. Os jovens saíram às ruas para
uma ação evangelística. Dez mil
balões, contendo mensagens de
amor e esperança, foram espalhaR E V I S TA D I G I TA L O I TAVA I G R E J A

dos pelas ruas do bairro Palmares. A campanha, cujo
slogan foi: Aqui tem amor, surpreendeu os moradores
da região, que, logo cedo, se depararam com os muros
enfeitados com balões em formato de coração.
29-30/05 • Rev. Fábio Diniz na Oitava
Um convidado muito especial! O
Rev. Fábio Diniz, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT), participou das celebrações do aniversário da Oitava
nos dias 29 - quando pregou no culto
da Oitava Jovem - e 30 - quando ministrou nos cultos de celebração
das 11h e 19h30. As três mensagens estão disponíveis, na íntegra,
na OitavaTV: 29/05, Oitava Jovem /
30/05, 11h. / 30/05, 19h30.
31/05 • Live de Aniversário
Capitaneada pelo Pr. Jeremias
Pereira, a equipe pastoral da
Oitava conduziu uma live, no
dia 31, transmitida por meio
do canal do YouTube, OitavaTV.
O evento, que teve como objetivo
a arrecadação de duas mil cestas
básicas, contou com:
louvor, bate-papo,
reflexões e
ministrações.
Todo
alimento
arrecadado será
doado a famílias
que passam por necessidade.
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REFLEXÃO

TESTEMUNHO
É claro que, desde março de 2020, quando o assunto
é saúde, o que automaticamente nos vem à mente é
a Covid-19. Porém, o fato de estarmos atravessando
uma pandemia não significa que outras doenças graves
simplesmente desapareceram nesse último ano. Foi
esse o caso de Júlia Mota (23), membro da Oitava e
integrante do Ministério de Louvor, que, há dez meses,
foi diagnosticada com um tumor no rim.
Antes disso, a jovem já havia recebido diagnóstico
semelhante e, por isso, não recebeu a notícia com tanta
surpresa. Mas, ainda assim, o abalo foi inevitável. É até
natural questionarmos a Deus nesse tipo de situação:
por quê, Senhor?! Foi exatamente essa a reação da mãe
de Júlia, Lilian Mota, uma das pessoas que mais apoiou
a moça durante o tratamento. Com o tempo, porém,
Lilian percebeu que o Senhor tinha um propósito maior
em tudo isso: usar a história de vida da filha para que
mais pessoas conhecessem o Seu amor.
Segundo Lilian, a Oitava Igreja as ajudou desde o início.
Pastores fizeram visitas frequentes à Júlia e, nesses
encontros, clamavam incessantemente pelo pleno
restabelecimento de sua saúde. “As dores eram muito
fortes”, revela a jovem. “Houve dias em que não era
possível nem se mexer, tamanha a dor”, acrescenta.
Hoje, com a graça de Deus, Júlia garante que já se sente
bem melhor e, conforme os laudos médicos, tudo
indica que vencerá a maior batalha de sua vida.
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Em períodos tão difíceis como esse, torna-se fácil pensar
em coisas negativas. Mas é fundamental trazermos à
memória aquilo que Jesus disse em João 16.33: “No
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci
o mundo”. Quando nos apegamos à Palavra com fé,
entregando nossas dificuldades, problemas e sonhos,
Ele nos segura pelas mãos. A história da Júlia é mais
uma prova de que, em meio às dificuldades, Deus não
nos abandona.
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HOMENS E MULHERES

GRATIDÃO
Às vezes pensamos na gratidão como uma explosão
espontânea de emoção que acontece quando algo
realmente bom acontece conosco. Gratidão é mais
do que isso. É uma disciplina... algo que você se obriga a direcionar sua vida na direção certa.
Considere as palavras do apóstolo Paulo aos tessalonicenses:
“Cuidem que ninguém retribua mal por mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e para todos. Estejam sempre alegres. Permaneçam sempre em oração.
Estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque
esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem
a Cristo Jesus.” (1 Ts 5.15-18)
Seja grato em todas as circunstâncias. Não cometa o
erro de reservar a gratidão para quando julgar conveniente. É a vontade de Deus que você dê graças. Deus
gosta de ser agradecido? Certamente. Todo mundo
gosta de ser agradecido.
A gratidão alegra a Deus. Só isso já seria motivo para
dar graças a Deus. Nossa gratidão glorifica a Deus ao
exaltarmos não os dons, mas o Doador. A gratidão
nos ajuda a perceber que tudo o que temos não vem
de nós, mas de Deus.
A gratidão nos ancora no agora. A gratidão traz felicidade ao presente. Pessoas gratas não fixam seus
olhos no passado, ainda que agradeçam por ele, nem
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se prendem ao futuro, mesmo ansiando por dias melhores, mas o fixam no único momento que elas têm
para viver - o agora.
A gratidão nos reorienta espiritualmente. Quando
você está focado na falta, Satanás o tem exatamente
onde ele quer. Mas a gratidão é uma virada de jogo.
Isso faz com que seus olhos voltem a se concentrar
em Deus e nas bênçãos provenientes dEle.
A gratidão transmite paz. Agradecer, mesmo quando
levamos nossos pedidos a Deus, mostra-nos que não
precisamos de mais nada. Precisamos apenas reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. A paz
de Deus transcende nosso entendimento e protege
nossos corações e mentes.
A gratidão aumenta o contentamento. A gratidão nos
protege contra a inveja. A inveja nos leva a nos comparar com os outros. E a comparação é o ladrão de alegria.
A gratidão convida a alegria. A alegria não é um destino, é uma jornada. Neemias lembrou ao povo que
a alegria do Senhor é sua força. Se você quiser mais
alegria, crie gratidão em sua vida de maneiras tangíveis. Diga às pessoas quando elas te abençoarem.
Converse sobre suas bênçãos com outras pessoas.
Faça uma pausa para orar e nomear as bênçãos de
Deus em sua vida.
Se você anseia por dias melhores, então comece a
agradecer. Agradeça por tudo o que você tem, por
sua família, pela salvação, pelo trabalho, por sua saúde, por seus filhos, pelo alimento, pelo perdão.
Pr. Roberto Santos • Pastor Auxiliar
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SAIBA MAIS

VOCÊ CONHECE
O DIP?
DIP é a sigla para o Domingo da Igreja Perseguida, um
movimento nacional de oração em favor dos cristãos
perseguidos. Promovido pela missão Portas Abertas,
organização mundial cristã que trabalha em apoio aos
cristãos que sofrem perseguição pelo mundo, o DIP
é realizado anualmente, sempre no domingo após o
Pentecostes. Em 2021, ocorreu no dia 30 de maio.
De acordo com os dados do Portas Abertas, no mundo,
mais de 260 milhões de cristãos enfrentam algum
tipo de perseguição por causa de sua fé, podendo ser:
proibição do acesso ao consumo de água, ou ainda, em
casos mais extremos, a morte. Essa violência, maustratos e opressão, por razões da crença em Jesus ou
para serem impedidos de pregar o Evangelho, é o que
caracteriza a perseguição.
Todos os anos é escolhido um tema para o DIP. Esse
ano, foi sobre os cristãos presos, com destaque para
três países: Coreia do Norte, Eritreia e Irã. A China e
o Paquistão também constam na lista de países que
mais aprisionam cristãos. A informação é de que, entre outubro de 2019 e setembro de 2020, data da última pesquisa feita, um total de 4.277 cristãos foram
detidos ou condenados por causa de sua fé.
Cativeiro, trabalhos forçados e tortura são alguns dos
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riscos que os cristãos sofrem na Coreia do Norte. Na
Eritreia, país da África com 2,5 milhões de cristãos entre
os 5,4 milhões de habitantes, nossos irmãos são postos em contêineres ou túneis subterrâneos e deixados
ao sol e ao frio em condições desumanas. Vistos como
inimigos do Estado, no Irã os cristãos são proibidos de
compartilhar sua fé com outras pessoas, sob ameaça
de ir para a prisão, onde são tratados como animais.
É por esses e tantos outros motivos que a igreja brasileira é chamada para clamar em favor dessas pessoas. Lembre-se de orar por nossos irmãos que sofrem
perseguição, para que Deus fortaleça a fé de cada um
deles, sustente suas vidas, ajude-os seja qual for a situação e pela liberdade de culto e de pregação nos países onde os cristãos são mais perseguidos.
Tenha fé de que o Espírito Santo não pode ser detido,
assim, apesar da situação nesses e em tantos outros
países, Ele continua e continuará fazendo a Obra de
converter, fortalecer e usar cristãos para combater o
bom combate do Nosso Senhor Jesus Cristo.

VISITA ILUSTRE
O repórter Matheus Santos (20), da Rádio IPB, saiu
de Campinas na manhã do dia 14/05 rumo a Belo
Horizonte, com uma missão: visitar a Oitava e
preparar uma reportagem especial sobre os 52 anos
da igreja. De início, tudo era novidade. Afinal, o jovem
profissional nunca havia estado em Minas Gerais.
Mas, aos poucos, ele foi reconhecendo uns e outros
com os quais sempre mantém contato via WhatsApp,
como o Presbítero e Coordenador de Comunicação,
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Wellington Rodrigues, e a secretária do Pr. Jeremias,
Rosilene Oliveira.
Sua permanência na capital mineira durou até a
tarde de domingo, 16. E, nesses dois dias, Matheus
conheceu vários irmãos, fez novas amizades e se
disse impressionado com a estrutura e organização
da Oitava. “É difícil encontrar adjetivos para ‘qualificar’
essa grande igreja. O trabalho desenvolvido aqui é
espetacular! Vi diversos departamentos e equipes,
e é uma igreja que realmente investe na obra
missionária e no trabalho de evangelismo”, afirmou.
Curioso para ver o resultado da visita? Clique aqui e
assista à reportagem sobre o aniversário da Oitava,
publicada no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil,
no YouTube.
Volte sempre, Matheus!
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PENSE NISSO

CRESÇA EM
SABEDORIA,
INVISTA NA
SUA MENTE
Há um versículo sobre crescimento que considero
muito interessante: “E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens” (Lc 2.52).
A mesma ideia encontramos em Samuel 2.26: “E o
menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça
diante do Senhor, como também diante dos homens”.
Nos versículos acima, temos um registro do
crescimento integral de uma pessoa. É necessário
que cresçamos em todas as áreas da vida. É muito
natural que busquemos caminhos mais fáceis de
crescimento. Geralmente, damos foco naquilo que
gostamos mais, e boa parte de nós, desenvolve
só o que nos é demandado. Mas podemos crescer
mais e em várias áreas se formos intencionais no
desenvolvimento da vida.
O crescimento acontece como resultado de ações
bem específicas. Para crescermos fisicamente (em
estatura) de forma saudável, necessitamos de uma
boa alimentação que nos forneça nutrientes balanceados para que haja crescimento e manutenção em
todas as fases da vida. Não é à toa que os primeiros
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anos de uma criança são acompanhados bem de perto para medir seu desenvolvimento quanto ao seu
peso e estatura. De igual forma, não tem como ter
crescimento espiritual (graça) sem o alimento puro
que é a Palavra de Deus e sem disciplinas espirituais
para que haja desenvolvimento crescente e saudável. Por fim, temos que crescer em sabedoria. A palavra grega usada em Lucas 2.52 abrange um amplo
aspecto do conhecimento e da inteligência humana,
tem a ver com conhecimentos gerais, científicos e
até com a habilidade de administração de negócios.
E para não deixar dúvidas, nos versículos temos a
expressão “crescia diante de Deus e dos homens”.
O crescimento intelectual não deve ser visto como
algo opcional, pois todo o conhecimento e realização
que temos provém da atividade cerebral. À medida
que investimos em nossa mente, exploramos as
riquezas mais profundas que Deus mesmo implantou
em nós. Decida aprender algo novo todos os dias
e se aprofundar no conhecimento de diferentes
áreas. Fomos feitos à Sua imagem e semelhança, e
não deveríamos esperar nada pequeno ou simples
em nós. Deus investiu pesado em nossa criação e,
certamente, não foi à toa, tem um propósito.
Lembre-se que o nosso propósito de vida se resume
em dois grandes mandamentos: amar a Deus e ao
próximo. E em Tiago 4.20-21 está escrito: “Se alguém
diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não
pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este
mandamento, que quem ama a Deus ame também a
seu irmão”. E o que isso tem a ver com o crescimento
intelectual? Tem tudo a ver. Precisamos ajustar a
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nossa vida ao Evangelho para não sermos movidos
por motivações egoístas, antes devemos aplicar
tudo a estes dois mandamentos. Quando obtemos
conhecimento e com ele beneficiamos os que estão
ao nosso redor, cumprimos a missão, pois nada nos
é dado para benefício próprio, mas sempre para ser
compartilhado e usufruído por muitos.
Mas quero aplicar isso de forma prática. Nenhum
conhecimento é dispensável. Toda profissão existe
para atender às necessidades dos outros, e se
desenvolvermos a nossa profissão com honestidade,
excelência e preço justo, faremos o bem para as
pessoas, que se beneficiarão dos nossos serviços e
produtos.
Que Deus o use em todas as áreas para Sua própria
glória!

Pr. Iury Guerhardt • Pastor Auxiliar
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