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Domingo | 30/11
Adalmárcio Antonio Rodrigues
Adriana Gonçalves Teixeira Santos
Bruno Martins de Almeida
Denise Rodrigues da Cruz
Esequias Ferreira de Souza
Ester Gonçalves da Silva
Fabíola Rodrigues Ferrari
Gessé Resende de Matos
Gisleile Cristina da Silva de Castro
Hudson Moreira da Silva
Humberto Bitencourt Pinheiro
Leandro Garabini Quirino
Luciano Vasconcelos Monteiro
Mateus Boechat Rosa F. Henriques
Milta Costa da Silva Rocha
Vera Lucia Cunha Trindade
 
Segunda | 01/12
Fernando Vieira de Almeida
Laura Gonçalves
Liliana Gonçalves
Luiza Gonçalves Andrade Ribas
Poliana Gonzaga Pires
Rachel de Souza Pedroso
Soraia Sandra Barbosa da Silva
 
Terça | 02/12
Abraão Marcos Borges C. de Souza
Andréa Valéria Rêgo Fernandes
Daniel Ribeiro Côrtes
Débora Carla de Almeida Mota
Delkilene Rocha
Gilmar Batista de Souza
Liceia Diana De Oliveira Arcanjo
Maria do Carmo Rizzi Silva
Marília Marinho Teixeira 
Patrícia Diniz
Pedro Henrique De Jesus Parrela
Rivane Gonçalves Cunha
Roberta Pimenta da Silva
Urania de Souza Huguenin Ponce
 
Quarta | 03/12
Beatriz Batista Rodrigues de Souza
Dulcinea F. dos S. Barboza
Eduardo William Féres Duarte
Gustavo Paixão Valadares Santos
Maria Aparecida Achtschim Fraga
Priscila Gonçalves Peixoto
Renato de Oliveira Santos
Sara Batista Rodrigues de Souza
Waldirene Félix Ingrácia Corrêa
 
Quinta | 04/12
Bárbara Kelly Silva Tibúrcio
Davi Faria Smith
Lucas Soares Gambera de Souza
Luís Fernando G. Curvelano Batista
Nadir Lopes de Souza
Rogério Dias Silva
Vitor Hugo Martins Morais
Weder Fernando Coelho

Sexta | 05/12
Artur Ribeiro Silva
Camila Nery Crnélio E Silva
Davi Torres Martins de Almeida
Giselle Rodrigues de Carvalho
Gustavo Ribeiro Campos Sila
Henrique Guilherme Moraes
Itaci Pascoalan Braga
João Guilherme S. Vasconcelos
Júlia Silva Arruda
Karla Costa Giammarino
Raquel Melo de Freitas
Regislene Gonçalves Fernandes
Soraya Viana Reis Rebello
Wagner Jonathan Oliveira

Sábado | 06/12
Catarina Laura de Oliveira
Cátia Daniel de Oliveira
Eliana Eller Boechat
Giovanna Porfi lio Real
Isabela Almeida Freitas
Léa Romeiro Faria dos Santos
Lívia Porfi lio Real
Luciana dos Reis Correa de Mello
Mariete Castro da Costa
Paula Aiko Masukawa Souza
Renata Cristina Vilela Nunes
Tarcisio Alberto Giboski

Felicidades!!

Aniversariantes da semana A Oitava informa:
Coral Bendize  |  Cantata de Natal 2014
Convide seus familiares e amigos para ouvirem a Palavra do Senhor atra-

vés da Cantata que acontecerá dia 21/12 nos cultos de 17h e 19h30.

Rádio Oitava  |  Ouça a Rádio Oitava - www.oitavaigreja.org.br
Entre em nosso site, e clique em rádio, no cabeçalho do site e curta uma 

programação de músicas e palavra de edifi cação.

Ministério de Família  |  Aprenda a Ficar Casado
Todas as quintas-feiras, às 20h, na Oitava Igreja acontece o Curso AFC 

(Aprenda a Ficar Casado), é um grupo de apoio para casais, onde são orien-
tados como viver em um relacionamento conjugal saudável. Informações 
(31) Marcos e Solange – 8899-6785 / 8894-2500.

Inscreva-se em nosso canal
www.youtube.com/oitavatv

30/11 (hoje), às 17h
no Salão Social

Hello everyone! 
This will be our last Service 

this year. Come and celebrate 
with us the blessings God 

gave us all through the year. 
Hope to see you all there.

Diariamente ouça
uma palavra de

edificação e esperança 
para sua vida!

Ligue:
(31) 3449-8622



“Mais bem-aventurado é dar do que rece-
ber”, são palavras do Senhor Jesus, repe-
tidas pelo apóstolo Paulo e ensinadas em 
toda a Escritura.

Lembramos de que é Deus quem supre 
todas as nossas necessidades. Ele faz isso 
usando a nós mesmos como instrumentos 
preciosos para abençoar a quem Ele quer. 
Não nos esqueçamos de que somos aben-
çoados todos os dias pelo Senhor e que Ele 
sempre usa alguém para o cumprimento do 
seu propósito.

De fato, raciocinando as palavras do Se-
nhor, vejo que é preferível ter para dar do 
que sofrer necessidade. Em nossa caminha-
da, precisamos compreender que fazemos 
parte de um projeto soberano de comparti-
lhamento mútuo, pois ninguém é tão pobre 
que não tenha nada para doar e ninguém é 
tão rico que também não precise de nada. 
Todos podemos usar a generosidade para 
abençoar alguém e agradar a Deus.

A Bíblia ensina a fazer o bem a ajudar ao 
próximo sem se gloriar e sem esperar nada 
em troca. “E seu Pai que te vê em secreto 
te recompensará” (Mt 6:4). Na verdade fa-
zemos obras de generosidade com o firme 
propósito de adorar a Deus. Agimos assim 
por que somos discípulos do Senhor Jesus e 
seguimos o seu exemplo. “Ele nos deixou o 
exemplo para que sigamos os seus passos” 
(1Pe 2:21). 

Quando doamos o nosso tempo, o nosso 
amor, a nossa atenção, o nosso dinheiro e 
nossos bens estamos mais próximos de pa-
recer com o Senhor Jesus, pois Ele se doou 
por inteiro entregando sua própria vida por 
nós pecadores. Não existe doação maior do 

que esta.
Amar e fazer o bem aos parentes e ami-

gos chegados é algo inato em nós, no en-
tanto, Jesus ensinou a ir além: “Mas quan-
do deres um banquete, convida os pobres, 
os aleijados os mancos e os cegos, e serás 
bem aventurado, porque eles não têm com 
o que te retribuir, pois retribuído te será na 
ressureição dos justos”(Lc 14:13,14).  Não 
duvide de que é melhor ser retribuído por 
Deus do que do que pelos homens. A Bíblia 
diz que quem se compadece do pobre, ao 
Senhor empresta, e este lhe paga o benefí-
cio (Pv 19:17). 

Seja abundante na generosidade, pois 
ela agrada a Deus. Lembre-se, o Senhor não 
fica devendo a ninguém; Ele vai te recom-
pensar. É claro que não devemos ser moti-
vados a fazer o bem aguardando em troca 
o favor do Senhor. Não se trata de uma 
barganha como fazem muitas religiões. De-
vemos fazer apenas para agradar ao nosso 
Senhor em cumprimento de sua Palavra e 
manifestar o seu amor que está em nós; em 
outras palavras, fazemos o bem não para 
sermos salvos, mas porque já fomos salvos. 

Sejamos abundantes na generosidade! 
Imitemos a Cristo, o Senhor, pois mais bem 
aventurada coisa é dar do que receber.

MENSAGEM DE CAPA

Eloízio Coelho
Pastor auxiliar

Melhor é dar do que receber
“Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os 

hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em 
verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, 

ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita.” (Mt. 6.2-3)



Um membro de uma igreja  perguntou ao seu 
pastor: joguei na mega-sena, se eu ganhar o senhor 
aceita o dízimo? E o pastor disse jocosamente: Cla-
ro irmão, não vou deixar você pecar duas vezes. 

Situações de desemprego, difi culdades fi nancei-
ras, dívidas diversas, o convite para o bolão ofere-
cido pelos amigos, a vontade de experimentar pelo 
menos uma vez e outras razões mais podem ser 
ditas, que podem incitar um cristão a fazer uma 
“fezinha” na mega-sena ou qualquer outro tipo de 
loteria.

Na Bíblia, o livro que o cristão considera como 
sua regra de fé e prática, não há um texto específi -
co que combata jogar na loteria (não existia), mas 
há princípios bíblicos que nos orientam que esta 
prática não se coaduna com o bom testemunho 
cristão e a glória de Cristo Jesus. Vamos dar uma 
olhadinha:

A BENÇÃO DO TRABALHO. Trabalho não é 
castigo. Já no Jardim do Éden, antes da Queda o 
Senhor colocou Adão para lavrar e guadar o jardim 
(Gn 1). Isso era sua responsabilidade e demandava 
dedicação. A recomendação bíblica é que o cristão 
deve trabalhar para suprir suas necessidades (II Ts. 
3.10) e para que tenha o que repartir com o que 
tem necessidade (Ef 4.28). A recomendação para 
quem teme ao Senhor é que “do trabalho de tuas 
mãos comerás” (Sl 128.2). A loteria alimenta a ideia 
que temos o direito de ter de modo fácil e rápido. 
Estimula a cobiça. O Senhor nos orienta a levantar 
o sustento através do trabalho honesto e dedicado.

O suprimento do Senhor. O Senhor prometeu 
“nunca te deixarei, jamais te abandonarei!” (Hb 

13.5). “Elevo os olhos para os montes, de onde me virá 
o socorro? O meu Socorro vem do Senhor.” (Salmo 
121.1). Deus supre nossas necessidades de maneiras 
ordinárias - trabalho, apoio da família, apoio da 
igreja, apoio de amigos, e também de maneiras ex-
traordinárias através de seus sinais e prodígios. Se 
o cristão se coloca em posição de não dependência 
do Senhor para suprir suas necessidades, ela passa 
a confi ar na sorte ou azar e faz até o desatino de  
orar para o Senhor “abençoar” sua “fezinha”. Con-
fi ar no Senhor, depender do Senhor é crucifi car a 
carne e viver aos pés da Cruz.

O DESCANSO DO CONTENTAMENTO. “Porque 
já aprendi a contentar em toda e qualquer situação.   
Sei passar falta, e sei também ter abundância; em 
toda maneira e em todas as coisas estou experimen-
tado, tanto em ter fartura, como em passar fome; 
tanto em ter abundância, como em padecer necessi-
dade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece” 
(Fp 4.11-13). Em Cristo, que nos fortalece, podemos 
viver contentes, com a alegria do Senhor tanto na 
falta como na abundância, tanto na fartura como 
na fome. É tenso viver contente em toda e qual-
quer situação. Mas podemos ser ensinados pelo 
Espírito Santo. Certamente, jogar na loteria não 
revela que estamos contentes e descansados no Se-
nhor. A sociedade de consumo criou várias “neces-
sidades” e insatisfações dentro de nosso coração. 
Contentar com uma vida mais simples não é facil, 
mas é preciso andar no Espírito Santo e procurar 
agradar ao Senhor.

 A LUTA CONTRA A AVAREZA. “Seja a vossa vida 
isenta de ganância, contentando-vos com o que ten-

MENSAGEM PASTORAL

O crente pode jogar na loteria?

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DIA 04/12/2014, às 19:30 horas
Nos termos do artigo 14 e parágrafos, artigo 16, 

“b”, “c”, “e” do Estatuto Social, fi ca a Assembléia 
Geral da Associação Benefi cente Wilson de Souza - 
AWISO, convocada para reunir-se ordinariamente 
em 1ª convocação, às 19:30 h. do dia 04/12/2014, 
quinta-feira, com a presença da maioria dos 
sócios, ou em 2ª convocação, às 20:00 h. com 1/3 
dos associados.

Devem os sócios efetivos e colaboradores 

fazerem-se presentes à sede da OITAVA IGREJA 
PRESBITERIANA, à rua Nestor Soares de Melo, nº 
15 - Palmares, Belo Horizonte - Minas Gerais, onde 
serão tratados os seguintes assuntos:

a) Aprovação relatório das atividades 2014;
b) Aprovação da prestação de contas gerais 

do exercício fi ndo;  

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2014
Cláudia Maria T. De Araújo Pereira da Silva
Presidente

Edital de Convocação AWISO



des; porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem 
te desampararei” (Hb 13.5). Antes de pensar em 
jogar na loteria, um cristão deveria perguntar a si 
mesmo, diante do Senhor: Isso revela que estou 
cheio de ganância para fi car rico e depressa? Mas 
os que querem tornar-se ricos caem em tentação 
e em laço, e em muitas concupiscências loucas e 
nocivas, as quais submergem os homens na ruína 
e na perdição. “Porque o amor ao dinheiro é raiz de 
todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da 
fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.” 
(I Tm 6.9-10). Ora, o Senhor não diz que é errado 
um cristão ser rico: “manda aos ricos deste mundo 
que não sejam altivos, nem ponham a sua esperan-
ça na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos 
concede abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos; que pratiquem o bem, que se enriqueçam 
de boas obras, que sejam liberais e generosos, ente-
sourando para si mesmos um bom fundamento para 
o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. 
Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue 
a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a 
mansidão.” (ITm 6.17-21). O que a Escritura está tra-
tando é do nosso coração quando diz os que que-
rem fi car ricos, isto é, aqueles que colocam essa 
paixão em primeiro lugar em sua vida, ao invés de 
buscar o Reino em primeiro lugar... mesmo sendo 
membros de igreja cristã. 

O PERIGO DE SE TORNAR UM VÍCIO.  O jogar 
pode ser uma compulsão e pode se tornar um ví-
cio. O vício é um tipo de idolatria. Muitas famílias 
já foram destruídas, porque a pessoa usa o dinhei-
ro de comprar alimentos, pagar a luz ou água, 

deixa de dar seu dízimo e suas ofertas, na espe-
rança (ilusão?) “que é só mais esta vez”. É preciso 
sempre olhar o coração e motivação com as lentes 
da Palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo 
para ver se o jogo não se tornou um ídolo. Lembrar 
também que o dinheiro ganho em loterias é ganho 
às custas de quem perdeu e de muitos que perde-
ram para benefi ciar um. 

Se um cristão ainda tiver dúvidas quanto ao as-
sunto, aplique os 5 testes abaixo (wiersbe - comen-
tário bíblico expositivo de I Coríntios). Vale quanto 
à loteria e outras dúvidas quanto ao comportamen-
to e ética cristã.

1. Isto promove a liberdade em Cristo ou es-
cravidão ao Pecado? (I co 6.12);

2. Será um tropeço ou um apoio para o tes-
temunho em minha igreja, minha família e meus 
amigos não crentes? (I co 8.13);

3. Edifi carão ou destruirão minha vida e mi-
nha comunhão com o Senhor? (I co 10.23);

4. Será apenas para o meu próprio prazer ou 
glorifi cará ao Senhor Jesus? (I Co 10.23);

5. Contribuirá para a efi cácia de meu testemu-
nho e ganhar almas para Cristo ou para afastá-las 
de Cristo? (I Co 10.33).

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular

O crente pode jogar na loteria?

Doe brinquedos para este natal! Brinquedos em bom estado de 
conservação. Participe com seus filhos desta ação. Entregar no 

Ministério Infantil (subsolo). Informações: (31) 3449-8612.



“Com apresentação pré-agendada para o 
fi nal do mês de maio de 2015 em comemoração 
ao aniversário da Oitava Igreja, convidamos aos 
membros para participar das equipes que estão 
sendo formadas. O musical é composto por: 
artistas, bailarinos e músicos.

Para que este musical aconteça é funda-
mental a participação da equipe de apio que é 
formada por: maquiadores, estilistas, produto-
res, artista plásticos, intercessores, fotógrafos, 
cenógrafos, sonorização, equipe de iluminação, 

produtores de eventos, equipes de palco, arte 
gráfi ca e logística.

Interessados, favor preencher fi cha que se 
encontra na recepção e depositar dentro da 
urna do G8 que está ao lado. Sua participação é 
muito importante! Esperamos por você!

Deus abençoe a nossa amada igreja!
Mais informações com Liliene Marques pelo 

telefone (31) 3497-0105.”
Pr. Bruno Barroso, Ester Teixeira e Liliene 

Marques.

Vem aí o musical: Cordeiro e Leão
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CLASSE DE PROFISSÃO DE FÉ DOS JUNIORES  |  Estamos no fi nal de nossas aulas 
preparatórias, não falte. Nosso culto de recepção será no dia 30/11. Fique atento!

EXCURSÃO DOS JUNIORES  |  Passeio à Ouro Preto, dia 06/12; saída da 
Oitava Igreja às 7h, retorno às 18h, valor R$120,00. As inscrições se encer-
ram dia 06/12. Mais informações (31) 3449-8612.

FESTA A FANTASIA DOS JUNIORES  |  Venha para nossa festa! Mostre sua imagi-
nação! Dia 28/11, às 20h, no Salão social, valor 10,00. Adquira seu convite com 
professores e coordenação.

CURSO COM TIA HELENITA  |  Com o intuito de capacitar e aprimorar nos-
sos voluntários, realizaremos um Treinamento Especial com a Tia Helenita. 
Abrangência: professores/interessados em trabalhar no Berçário e classes de 
01 e 02 anos. Dia 06/12, de 8h às 16h (almoço de 12h às 13h), na sala 121. Obs: 
não será cobrada taxa, ofereceremos café às 10hs e a apostila. Inscrições: com 
Luana 3449-8612 ou minfantil@oitavaigreja.org.br



VEÍCULO PARA
MISSIONÁRIO 

O missionário André Sales e sua 
família necessitam de um veículo no 
próximo ano (2015) para locomoção 
dentro e fora de Belo Horizonte. Se 
você pode emprestar o carro, favor 
contatar o Conselho Missionário  
(secretária: Dayanne, 2ª à 6ª feira, de 
8h às 18h, telefone: (31) 3449-8600 - 
e-mail: missoes@oitavaigreja.org.br)

COMO FUNCIONA O CON-
SELHO MISSIONÁRIO E A 

CANDIDATURA NA OITAVA
O Conselho Missionário dia 30/11 

(domingo), estárá na sala 121, à dispo-
sição dos interessados sobre:

10h30 - Tema: Como funciona o 
Conselho Missionário;

11h30 - Tema: Quais são os passos 
para candidatura.

FORMATURA DO
CURSO VOCACIONADOS

Mais de 30 vocacionados receberam 
ontem o certifi cado de participação no curso 
“Vocacionados.”. Segundo os coordenado-
res André Dias e Rebeca Louise, “o objetivo 
do curso é o despertamento missionário de 
jovens, adultos e idosos, e oferecer um co-
nhecimento específi co nesta área, através de 
aulas expositivas, testemunhos de missioná-
rios que atuam no campo, visitas às bases, 
seminários, agências missionárias e viagens 
transculturais.

A ex-aluna Cássia Rodrigues hoje faz parte 
do Conselho Missionário de sua igreja, e afi r-
ma que “o Vocacionados ampliou e aperfei-
çoou a minha vocação. Hoje, sei exatamente 
o que Deus quer de mim e qual é a minha 
função na Grande Comissão”. 

QATAR, UM PAÍS DO MUNDO ÁRABE! 
Um pequeno país com grandes desafi os. É uma nação onde o 

governo limita muito a atuação cristã. Conseguir locais para reuniões 
cristãs é bem difícil e caro. Com 88% de muçulmanos, o Qatar tem 
ainda muitos povos não alcançados pela mensagem do Evangelho 
tais como os Balúchis do sudoeste. Dos 23 povos sem Cristo, 30% de-
les ainda não foram alcançados. Adote o Qatar em oração por 2 me-
ses! ORE para que os cristãos perseverem em meio às difi culdades.

Texto: Carlos Rogério Silva (Fonte/Pesquisa: http://www.operationworld.org)

Conselho Missionário informa:

“Não fique de fora neste ano! Comece já a preparar 
suas caixas. Como Corpo de Cristo no mundo, Deus 
quer usar sua Igreja para abraçar essas crianças 
e dizer, de forma bem prática, que elas não estão 

esquecidas”. (Pr. Luís Fernando Nacif Rocha)

Mais informações:
AWISO (31) 3426-3562  |  awiso@oitavaigreja.org.br



Deseja se tornar membro da Oitava Igreja?

Entre em contato com o Ministério de 

Integração - Karine (31) 3449-8635   |  

integracao@oitavaigreja.org.br

AGENDA SEMANAL

DOMINGO: 7h - Culto de Celebração  |  
9h - Culto Infantil  |  9h - E.B.T. Adultos, 
Mocidade e UPA  |  9h - E.B.T. Infantil  |  10h30 
- E.B.T. Juniores  |  9h - Culto de Celebração  |  
11h - Culto de Celebração  |  17h - Culto de 
Celebração  |  19h30 - Culto de Celebração  |  17h - 
1º Domingo do mês | Culto Juniores  |  17h - Último 
domingo do mês | Culto Inglês

SEGUNDA: 19h30 - Intercessão Missionária  
|  19h30 - CETRO  |  20h - GCOIs nas casas  |  
22h30 - Reunião de oração da Mocidade

TERÇA: 14h - Tarde da Esperança  |  
20h - GCOIs nas casas

QUARTA: 20h - Culto da família

QUINTA: 19h30 - CETRO  |  20h - GCOIs nas 
casas  |  20h - Culto de Libertação
SEXTA: 20h - GCOIs nas casas

SÁBADO: 18h30 - GCOIs nas casas  |  
19h30 - Atitude.com (Culto Adolescentes)  
|  19h30 - Culto Mocidade  |  19h30 - Culto 
Jovens Adultos (quinzenal).

CONTATOS PASTORAIS

Pr. Jeremias Pereira da Silva    | 9179-6968 |  prjeremias@oitavaigreja.org.br
Pr. Bruno de Pinho T. Barroso        | 8885-8668 |  prbruno@oitavaigreja.org.br
Pr. Eduardo Ribeiro Borges    | 8430-8095 |  preduardo@oitavaigreja.org.br
Pr. Eloízio Coelho Alves    | 9437-4896 |  preloizio@oitavaigreja.org.br
Pr. Gidiel Câmara Júnior   | 8766-7555 |   prgidiel@oitavaigreja.org.br
Pr. Iury Guerhardt Ferreira      | 9925-6079 |   priury@oitavaigreja.org.br
Pr. Luís Fernando Nacif Rocha      |  8887-2131  |  prluis@oitavaigreja.org.br
Pr. Roberto Teixeira Santos    | 9205-8915 |  prroberto@oitavaigreja.org.br

Informativo Oitava IPB-BH
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Pr. Luís Fernando Nacif Rocha
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EXPEDIENTE

Rua Nestor Soares de Melo, 15, Palmares   |   CEP 31160-540, Belo Horizonte   |   (31) 3449-8600   |   Fax (31) 3449-8630   |   www.oitavaigreja.org.br   |   oitava@oitavaigreja.org.br

Sugestões, dúvidas e mais informações   |   comunicacao@oitavaigreja.org.br

DÍZIMOS E OFERTAS
No gazofilácio, em espécie, cheque ou comprovante de depósito/transferência. Favorecido Oitava Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte (CNPJ: 21.854.112/0001-80), nas contas:
BRADESCO  |  Ag.: 1850-3  |  C/C.: 66-3       BANCO DO BRASIL  |  Ag.: 3857-1  |  C/C.: 89846-5
ITAÚ  |  Ag.: 6633  |  C/C.: 18997-9       CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  Ag.: 0815  |  OP.: 003  |  C/C.: 2557-2

Reunião de Oração | De segunda a sábado, das 7h às 8h no Templo

EFÉSIOS 4.11  |  “E ele mesmo conce-
deu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e 
outros para pastores e mestres.”
 
1 CORÍNTIOS 12.28  |  “A uns estabele-
ceu Deus na igreja, primeiramente, 
apóstolos; em segundo lugar, profe-
tas; em terceiro lugar, mestres; de-
pois, operadores de milagres; depois, 
dons de curar, socorros, governos, 
variedades de línguas.”
 
MATEUS 23.8  |  “Vós, porém, não 
sereis chamados mestres, porque um 
só é vosso Mestre, e vós todos sois 
irmãos.”

HEBREUS 13.7  |  “Lembrai-vos dos 
vossos guias, os quais vos pregaram 
a palavra de Deus; e, considerando 
atentamente o fi m da sua vida, 
imitai a fé que tiveram.”
 
HEBREUS 13.17  |  “Obedecei aos 
vossos guias e sede submissos para 
com eles; pois velam por vossa alma, 
como quem deve prestar contas, 
para que façam isto com alegria e 
não gemendo; porque isto não apro-
veita a vós outros.”

JEREMIAS 3.15  |  “Dar-vos-ei pastores 
segundo o meu coração, que vos 
apascentem com conhecimento e 
com inteligência.”

I TIMÓTEO 3.1  |  “Fiel é a palavra: 
se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja.”

A PALAVRA NOS

LÁBIOS E NO CORAÇÃO

Presente 
na cidade

FAÇA USO CONSCIENTE DA 
ÁGUA! Evite usar sua lavadora 

de roupas todos os dias, 
aproveite a água da lavadora 
para lavar seu quintal, carro, 

limpar a casa; feche a torneira 
enquanto lava as louças, abra 
apenas o necessário quando 

for enxaguá-las;

Quando estacio-
nar seu carro ou 

estiver parado em 
semáforos evite 
deixar objetos e 

embrulhos expostos 
nos bancos. (PMMG)

Dica de
Seguranca

VISITE NOSSA 
LIVRARIA

 Abertura das inscrições para os cursos
de artesanato do 1º semestre de 2015

06 de Dezembro| 8h às 15h 

Bazar e Cantina


