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FIRME-SE NA PESSOA E
OBRA DE CRISTO – CL 1.13-23

por Pr. Adelchi Rangel
“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para
o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a
remissão dos pecados.” (Cl 1.13-14 ARA)
Você realmente conhece o Senhor Jesus Cristo? Sabe
quem Ele é de verdade e o que Ele fez por você? Quando
lemos esse belo poema registrado no primeiro capítulo
da Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ficamos
maravilhados em perceber como o Senhor Jesus é
apresentado. São várias referências diretas sobre quem
é Jesus e o que Ele fez, faz e fará por nós. Werner de Boor
comenta essa passagem da seguinte forma:
“A plenitude da divindade habita corporalmente
Nele. Ele é o Redentor. Ao lado Dele não há outro ser
espiritual que seja Mediador de nossa salvação. Ele
é o cabeça da igreja, que é o corpo Dele. A redenção
não apenas foi consumada completa e unicamente
em Cristo, mas Nele qualquer pessoa também
pode amadurecer para a perfeição, Nele
exclusivamente.”
JESUS É
SIMPLESMENTE O
Jesus é simplesmente o nosso
NOSSO TUDO. D’ELE VEM
tudo. D’Ele vem a vida abunA VIDA ABUNDANTE.
dante. D’Ele recebemos tudo o
que necessitamos para viver em
paz. Não precisamos de mais nada, ou
de qualquer outro alguém fora de Cristo para vivermos
cheios de fé como filhos amados de Deus. N’Ele somos
verdadeiramente livres. Conhecer a Cristo é conhecer o
Deus Eterno e desfrutar de quem Ele é. Nos relacionar com
o Senhor Jesus é andar em novidade de vida no poder do
Espírito Santo.
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Se ainda existe algum vazio dentro do seu coração, ou se
sente que nada neste mundo é capaz de te dar plena satisfação, saiba que somente em Cristo podemos ser plenamente satisfeitos. C. S. Lewis manifesta esse tipo de
sensação da seguinte maneira:
“Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma
experiência desse mundo possa satisfazer, a
explicação mais provável é que eu fui feito para
um outro mundo.”
O nosso desafio aqui e agora é o de seguir conhecendo
cada vez mais o nosso Senhor Jesus. Isso se torna uma
realidade quando ouvimos e obedecemos às Suas palavras, quando cultivamos as boas práticas de um discípulo fiel, quando começamos a falar para os outros sobre o que Ele fez por nós e quando demonstramos com
ações práticas que, de fato, o conhecemos.
“Ele existia antes que tudo o mais começasse e é o
seu poder que sustém todas as coisas.” (Cl 1.17 NBV)
Portanto, estamos seguros de que n’Ele jamais seremos abalados. Ele é quem nos sustenta. Ele é a
nossa Rocha Eterna, em quem encontramos abrigo
e descanso. N’Ele estamos firmados e alicerçados.
Faça como diz o antigo hino:
Somente ponho a minha fé
Na graça excelsa de Jesus,
No sacrifício remidor
No sangue do bom Redentor.
A minha fé e o meu amor
Estão firmados no Senhor,
Estão firmados no Senhor.

PR. ADELCHI RANGEL
Pastor Auxiliar

B O L E T I M D I G I TA L O I TAVA I G R E J A

PALAVRA DE GRATIDÃO AOS
DIZIMISTAS E OFERTA NTES

por Pr. Jeremias Pereira
A jornada vitoriosa de 52 anos de organização da Oitava
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (25/05/1969),
nossa Oitava, relaciona-se - entre tantas e multiformes
bênçãos - com o compromisso fiel de homens, mulheres,
jovens, adolescentes e crianças que, generosamente, têm
investido na vida da igreja com seus dízimos e ofertas.
GRATIDÃO AOS DIZIMISTAS E OFERTANTES
QUE O FAZEM REGULARMENTE:
Irmãos e irmãs, sua regularidade em investir na Oitava
Igreja permite que a visão de ser uma igreja: bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoa, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo seja realizada
diariamente. Eu, particularmente, não acesso informações
sobre quem doa e/ou quanto doa. Nossa equipe de finanças, formada por presbíteros designados pelo Conselho,
tem me informado da fidelidade dos irmãos e irmãs. O
registro das contribuições é feito por pessoas discretas,
leais e de alta confiabilidade do Conselho. Assim, o membro que desejar um extrato de suas contribuições poderá
solicitar, formalmente, à nossa tesouraria.
GRATIDÃO AOS QUE DOAM MESMO NÃO
SENDO MEMBROS OFICIAIS (AINDA!):
Sabemos que alguns que participam regularmente das
ações da Oitava também são generosos doadores, que
contribuem nos desafios financeiros e na vida da igreja.
Reconhecemos seu coração e sua cooperação, e é claro
que aguardamos com expectativa o momento de recebêlos oficialmente como membros!
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GRATIDÃO AOS QUE
CONTRIBUEM ON-LINE:
Nestes tempos em que a contribuição on-line deve e
precisa ser praticada, registro minha gratidão em nome
do Conselho da Oitava. As novas modalidades são mais
ágeis e diversas. Sempre oramos consagrando sua vida
e suas ofertas a quem, de fato e de verdade, entregamos
tudo: ao Deus Triuno. Você pode colocar seu nome no
envelope de contribuição e depositá-lo no gazofilácio, ou
enviar o comprovante para o WhatsApp: (31) 99226-9660
ou e-mail: dizimo@oitavaigreja.org.br.
GRATIDÃO AOS QUE CONTRIBUEM
PELA PRIMEIRA VEZ:
A missão e a visão da Oitava Igreja são sustentadas pelos
seus membros fiéis em seu testemunho e vida com Cristo
Jesus. Um de seus aspectos é a generosidade e fidelidade
nos dízimos e nas ofertas. Oramos para que as promessas
bíblicas designadas para dizimistas e ofertantes sejam
cumpridas na vida de cada um, e que a alegria na expressão
de generosidade seja multiplicada!
GRATIDÃO AOS QUE DOAM
PARA FINS ESPECIAIS:
Temos visto a generosidade dos irmãos e irmãs quando
desafiados para investir na perfuração de poços; reformas
de orfanatos, doação de cestas básicas, reformas e
construções das nossas oitavas, e igrejas de outras
denominações; apoio a missões (ou instituições) que
trabalham na recuperação de drogados (dependentes
químicos), moradores de rua; apoio a missões transculturais
e outros desafios e oportunidades que o Senhor,
bondosamente, nos apresenta para que participemos.
Seja o Senhor Louvado por sua vida!
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GRATIDÃO ÀQUELES QUE, POR
ALGUMA RAZÃO, PARAM DE DOAR:
Se alguém que lê agora, é membro da igreja e encontrase neste grupo de irmãos, gostaria de saber se está tudo
bem ou se ocorreu algo inesperado em que a igreja
possa lhe ajudar ou lhe servir. O Conselho da Oitava
Igreja é grato ao Senhor por sua generosidade, firmeza
na Palavra, compromisso com sua profissão de fé e
lealdade ao Evangelho e reafirmamos mais uma vez que
nos importamos com você e sua família.
GRATIDÃO A CRISTO JESUS PELA FIDELIDADE
DE CADA DIZIMISTA E OFERTANTE:
Como Oitava Igreja e em particular como liderança espiritual da mesma, procuramos orar regularmente nos cultos
e em nossas reuniões de liderança, com ações de graças,
em favor dos amados membros da amada igreja. Celebramos sua vida, família, orações, testemunho, presença
nos cultos, serviço e impulsionamento dos ministérios da
igreja, tanto aqui na Sede, como nas congregações dessa
Oitava Igreja, ao considerar seus atos mordomia fiel.
Que o Senhor nos faça avançar mais e mais!

PR. JEREMIAS PEREIRA
Pastor Titular

B O L E T I M D I G I TA L O I TAVA I G R E J A

Anita da Mata Silva

Uma mulher de poucas palavras, sempre
mais tímida, dedicada à família e à obra
de Deus. Desde criança serviu na igreja do
Senhor, acompanhava seus pais: Evangelista
Oromar e Dona Ita, auxiliando nos trabalhos
evangelísticos com as crianças. Na Oitava Igreja,
serviu nos ministérios de família, mulheres,
sopão e infantil.
Ao lado de seu esposo, Carlos Joel, completou
44 anos e 4 meses de casados. Juntos formaram
uma linda família. São quatro filhos: Pollyana,
Keila, Kênia e Carlos Junior. Três genros:
Wallace, Walternubio e João; uma nora: Kaylin.
E nove netos: Daniel, Ana Beatriz, Rafael, Miguel,
Gabriel (que mora no céu), Benício, Rebeca,
Lucas e Kylie.
No dia 06/07/2021, aos 62 anos, Deus escolheu
levá-la para o Lar Eterno. Um coração sempre
disposto a servir com amor e zelo, uma mulher
que ensinou e cuidou de outras mulheres com
sabedoria e que prezava pela excelência em
tudo que fazia.
Tinha grande alegria em reunir a família ao
redor da mesa, com comida gostosa e boas
conversas. Neste ambiente, recebia os netos
com muito amor e ensinava sobre Jesus e a
Salvação.
Gostava de ensinar aos netos o versículo: “O
anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o
temem e os livra.” (Sl 34.7). O legado deixado por
ela será lembrado e contado a muitas gerações.
Nossa gratidão a Deus pelo privilégio de viver e
aprender com uma mulher tão incrível e sábia!
Carlos Joel, Pollyana, Wallace, Rafael, Miguel, Keila,
Walter, Daniel, Ana Beatriz, Kênia, João, Benício,
Rebeca, Junior, Kaylin, Lucas e Kylie.
Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular
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