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Domingo | 28/09

Caleb Alves de Souza

Elivani Ribeiro de Mendonça Alkmin

Itzhak Ribeiro da Mota

Lucia Helena Pereira dos Santos

Paulo Henrique Moreira de Souza

Priscila Laranjo de O. S. Vasconcellos

 

Segunda | 29/09

Caroline Helena Miranda Sales

Cláudia Maria T. de A. Pereira da Silva

Débora do Nascimento Teófi lo

Elaine Félix Lopes de Oliveira

Eliane Gonçalves Paiva Lopes

Fábio Pires Schneider

Ivani Maria Dias Maura

 

Terça | 30/09

Bruno Morais Ferreira

Davi Oliveira Frois Santos

Eloizio Coelho Alves

Josiane Gonçalves Nogueira

Leticia Soares Cavalieri

Lucio Antonio Louzada

Mariana Rocha Oliveira

Sabrina Luchesi Rocha de Carvalho

 

Quarta | 01/10

Ana Rita Martins da Costa

Herbert Geraldo Gonzaga

Júlia Silva Sampaio

Karoline Costa Ferreira Peixoto

Marcelo Eller Boechat

Marcus Vinicius Nogueira Soares

Mauro César Vaz de Melo Júnior

Silvia Renata Gonzaga Giancotti

 

Quinta | 02/10

Alan Pierrer Alves Pereira

Bárbara Roque dos Santos

Davi Dewojno Assenheimer Rocha

Fabrícia Danielle C. Machado Martins

Gabriel Batista Borges

Rodrigos Lemos Barros Quintão

Sexta | 03/10

Ana Paola Vidal de Oliveira

Darci De Almeida Carneiro Valadão

Edila Tais de Souza

Flavio Alexandre de Miranda e Souza

Jucinéia de Jesus Ferreira Souza

Juliana Gonçalves da Silva

Lucas Nogueira Emerick de Souza

Paulo Francisco de Araujo Lucas

Sábado | 04/10

Adiles Lacerda de Oliveira

Eduardo Domingos Oliveira de Jesus

Geralda Francisca de Sousa

Júlia Oliveira Cabral

Luciana Batista dos Santos Roberto Alves

Luzinete Francisco da Silva

Lyggia Cunha Campolina Marques

Marcelo Cândido Pinheiro

Raimundo Afonso Martins

Felicidades!!

Aniversariantes da semana

A Oitava informa:
Contrata-se  |  Secretária Executiva
A Oitava Igreja está em processo de seleção de candidatos a uma vaga 

para Secretária Executiva pelo Grupo Selpe. Interessados encaminhar 
currículo para o e-mail: stefania.pinheiro@gruposelpe.com.br e ou entrar 
em contato pelo telefone (31) 2121-0148, falar com Stefânia Pinheiro.

Vigília de Oração  |  Venha orar pelos enfermos!
Venha participar da vigília de Oração em favor dos enfermos, no dia 

03 de Outubro, às 22h. Estaremos reunidos orando pela saúde de nossa 
família e por toda a igreja. Nosso encontro acontecerá na Oitava e esta-
remos juntos até as 06 da manhã. 

Reforma dos banheiros  |  Atenção!
Informamos a todos, que os banheiros do andar subsolo entrarão em 

reforma a partir do dia 22/09, pedimos sua compreensão e atenção para a 
sinalização de orientação.

Reforma dos banheiros  |  Atenção!
Informamos a todos, que os banheiros do andar subsolo entrarão em 

reforma a partir do dia 22/09, pedimos sua compreensão e atenção para a 
sinalização de orientação.

Novos módulos!
Informações: cetro@oitavaigreja.org.br

História e Geografia Bíblica 6/10, Aconselhamento Cristão 9/10
Valor da matricula R$20,00 - Aula inaugural aberta e gratuita.

Mensalidade para membros que farão uma matéria R$35,00
Mensalidade para não membros que farão uma matéria R$50,00

Mensalidade para membros que farão duas matérias R$55,00
Mensalidade para não membros que farão duas matérias R$70,00

Coral Bendize  |  Cantata de Natal 2014
O coral Bendize está preparando uma Cantata de Natal e convidamos 

você, membro da Oitava Igreja, para se juntar à nós. Os nossos ensaios são 
às terças às 20h e aos sábados às 16h.

Nota de Agradecimento
O diácono José de Melo Filho (Tito) agradece a igreja pelas orações e visitas.



No primeiro domingo de outubro dia 5, teremos 
as eleições para Presidente da Republica, Senador, 
Deputado Federal, Governador e Deputado Esta-
dual. Para os cargos de Presidente da República e 
Governador existe a possiblidade do 2º turno, de-
pendendo, é claro, dos resultados do dia 5/10/14. O 
futuro do país, de certa forma, passa pelo voto dos 
milhões de brasileiros que comparecerão às urnas... 

As campanhas realizadas até agora, em mui-
tos casos, apelam para a refl exão, outras fazem 
promessas sensatas e exequíveis;  outras para a 
emoção; outras para difamação; outras para o uso 
do poder e, outras para promessas que o eleitor 
esclarecido sabe que não serão cumpridas de modo 
algum. Há candidatos cristãos sérios e honestos; há 
cristãos experiêntes na vida politica e com históri-
co de participação social, há cristãos praticantes, 
nominais; há aqueles que se esforçam para dar ares 
de cristandade quando  descrentes e há candidatos 
que são  ateus nominais ou  ateus declarados. 

Não estaremos votando para presbíteros, diáco-
nos e ou líderes de igrejas locais. Vamos votar em 
pessoas que estarão envolvidas na liderança polí-
tica, social e economica de uma nação ou de um 
estado - ambos com milhões de pessoas. A eleição 
para o congresso nacional - senador e deputado fe-
deral - é importantissima. Muitos a julgam um voto 
qualquer. No congresso nacional são aprovadas as 
leis que irão orientar o nosso país nos próximos 
anos.

A Oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, 
como instituição religiosa evangélica, não tem um 
candidato defi nido para nenhum dos cargos que 
serão  escolhidos no proximo domingo. Contudo, 
o conselho da igreja  relembra a cada um dos seus 
membros:

A vocação política é uma vocação legitima e 
honrosa. É fato que muitos irmãos e irmãs mem-
bros das igrejas presbiterianas são candidatos e 
candidatas nestas eleições. Por estes pedimos suas 
orações e  suas considerações de modo particular. 
(Registre-se há que candidatos e candidatas de ou-
tras denominações co-irmãs também). 

O  dever e compromisso de votar, e aconselhar a 
cada um, que não anule, nem vote em branco.

Liberdade para exercer a cidadania. Cada mem-
bro da igreja, eleitores e eleitoras, independente do 
cargo ou função que têm na igreja, podem e devem 
exercer sua cidadania, inclusive declarando seus 
candidatos da maneira que julgarem melhor, lem-
brando sempre a cada um a necessidade de fazer de 
acordo com ética e valores caracteristicos de quem 
teme a Cristo.

A necessidade de votar em candidtaos que  te-
nham a fi cha limpa, e que não estão condenados 
pela justiça por corrupção, suborno, propina e 
qualquer tipo de falcatrua nos meios sociais, eco-
nômicos e políticos.  Mantenha seu voto em  candi-
datos que defendem valores a favor da família. 

Ao escolher seu candidato opte por aquele que 
voce sabe tem valores cristãos reais. Não vote de 
forma alguma em candidatos  que na fala e na con-
duta estão contra o modelo de família formado por 
homem e mulher e que desejam implantar no país 
valores totalmente contrários a valores cristãos. 

Vote em quem tem compromisso  honesto de 
honrar e fazer valer a Constituição Brasileira. 

O conselho orienta aos membros  para que não 
panfl etem nas escadarias e passeios da entrada do 
templo e também nas dependencias da igreja. En-
tretanto reconhece que os passeios e ruas são pú-
blicos. E os diáconos da igreja tem instruções para 
dizer a possiveis  militantes  para que não usem a 
portaria e ou dependências das igrejas. 

O conselho solicita a cada membro que ore pelas 
eleições. É tempo de batalha espiritual a favor do 
nosso Brasil. Ore para que o Senhor abençoe o Bra-
sil e que crie circuntâncias e situações que possam 
abençoar o nosso país na area social, politica e 
economica. Nesta ultima semana que antecede as 
eleições devemos intensifi car nossas orações.

MENSAGEM PASTORAL

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular

Vá as Urnas e vote!



Acampadentro Juniores

Iremos passar uma noite de diversão 
dentro da Igreja. Estudo da Bíblia, fi lmes 
e altos papos. Inscrições abertas! Dia 
10/10  - vagas limitadas! Valor R$ 30,00 - 
Procure seu professor!!

Infantil & Juniores

Mais informações: www.oitavaigreja.org.br

INSCRIÇÕES  |  www.oitavaigreja.org.br

4º Conferência de Mulheres

 Vivendo no Século XXI segundo os padrões de Deus

25 de Outubro | 8h às 18h 

INVESTIMENTO: R$ 65,00*
Almoço Incluso!

LOCAL: Oitava Igreja

PRELETORES

Pra. Mirna Otoni
Missão Praia da Costa (Vila Velha-ES)

Pr. Eli Fernandes
IPB Bela Vista (Passos-MG)

Inscrições: www.oitavaigreja.org.br

Por Cristo 
até aonde 
você vai?

Com o tema: “Por Cristo até aonde 
você vai?”, iniciou ontem a Conferên-
cia Missionária. O “café com arte” para 
missionários aconteceu em parceria com 
o CEM-Minas e visou o encorajamento e 
o cuidado missionário. À noite, a juven-
tude teve um louvor abençoado e foi 
ministrada pelo Pr. Javed (paquistanês). 
Domingo pela manhã, pregam a Pra. 
Sueli Silva, que trabalha no sertão per-
nambucano,  e o Pr. Sameh Maurice que 
apresenta desafios e bençãos do mundo 
Árabe. À tarde, com o mesmo tema, mi-
nistrará no “Service in English”, o Eúde, 
da diretoria do CEM (Centro Evangélico 
de Missões). No encerramento da Con-
ferência teremos a participação do Pr. 
Elias Dantas, do Global Kingdom, que 
trabalha pela expansão da obra missio-
nária ao redor do mundo. Agradecemos 
a Deus, aos pastores da Oitava, aos 
preletores, aos ministérios envolvidos, 
à equipe da administração da Oitava 
e à todos que direta ou indiretamente 
contribuíram para esse encontro. Ora-
mos pedindo a Deus que faça frutificar a 
palavra semeada. Conselho Missionário.

O Conselho Missionário alugará ônibus para o Con-
gresso caso haja pelo menos 40 pessoas interessadas. 
Se você tem interesse, informe seu nome e telefone 
pelo e-mail: missoes@oitavaigreja.org.br  |  Dayanne.

Inscriões para o 7o CBM pelo site
www.congressobrasileirodemissoes.com


