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Domingo | 14/12
Adriano Melillo
Angelo Pio da Silva
Gabriel Neves Lomasso Mordente
Isaque Rosas Guerhardt
Ivan de Oliveira Ramos Júnior
João Victor Boari de Souza
Maria Fernanda G. Curvelano Batista
Nádia Alves Gomes
Rodrigo Teixeira da Cunha
Ulda Gripp Oliveira
 
Segunda | 15/12
Eder Silva dos Santos
Elisa Silveira de Almeida
Fabiana Cedro Vieira
Henrique Luiz Aguiar de Melo
Marcos Antônio G. Da S. Santos
Mário Moutinho Gherardi
Mirian Aparecida J. Braga
Rosilene Silva de Oliveira
Sandra Maria de P. T. Barroso
Solange Mendonça
 
Terça | 16/12
Alice Barbosa Passos
André Vieira Pevidor
Flávio Henrique Silva Faustino
Ingrid Carolina Ferreira Mattos
Lileida Maria Ferreira
Márcio do Vale Silva
Raquel Adriane Ribeiro
Rômulo de Deus Ramos
Sarah Lucas Carneiro
Sinara Silva Saba Faria
Vilma Aparecida de Miranda
 
Quarta | 17/12
Ana Flávia Tavares de Souza
Daniel Alves Menezes
Davi de Araujo G. e Silva
Efi genia da Silva Guimarães
Fernanda Rodrigues Faria
Klaiza Laura Cunha Arimathea
Laís Rayane Silva
Liliene Marques Azeredo
Nathalia Amâncio Ferreira
Nubia Rangel Candido
Paulo Soares da Silva
Robson Fabiano Cruz
Tamires Sabino dos Santos
Valeria Nunes Polido  Lopes
Vinícius Eller Stuart Coimbra
 
Quinta | 18/12
Ana Paula R. Amorim Teixeira
Bianca Gonçalves O. Nishio
Davidson Araujo Bragança
Graciana Teixeira M. de Oliveira
Manoel Marcos Alves Cruz
Marlúcio Rodrigues Trindade
Milton Gomes do Carmo Jr.
Olívia Santos de Carvalho
Rafael Verísssimo da Cruz
Sabrina Araújo Dornelas
Victor Sathler Bevitori Waller

Sexta | 19/12
Anderson Alves Silva
Antonio dos Santos
Eunicia Moreira Mota
Jéssica Fraga Figueiredo
Leandro Gonçalves Tavares
Maria da Aparecida M. Ferreira
Renata Tavares Maia Silva
Sheila Suely Medeiros Rocha
Suamir Carvalho Chamone Filho

Sábado | 20/12
Ataídes Alexandrino de Oliveira
Caio Vitor Malaeco de Lima
Izabela Vieira Ferreira
Roberto Brasil Mendes

Felicidades!!

Aniversariantes da semana A Oitava informa:
Doação   |   Junta Diaconal
Doações dos seguintes ítens: cama, colchão, fogão, geladeira, máquina, 

sofá, armário, pois uma irmã teve sua casa inundada e perdeu tudo. Mais 
informações (31) 3449-8615 (Geraldo Terceiro).

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

Hoje é o

 Dia da Bíblia
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Deus não é homem, para que minta; nem fi-
lho do homem, para que se arrependa; porven-
tura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o 
confirmaria? Números 23:19

As promessas do Senhor são infalíveis. Tan-
tas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre 
as Suas promessas. 1 Reis 8.56: “Bendito seja o 
Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, 
segundo tudo o que prometera; nem uma só 
palavra falhou de todas as suas boas promessas, 
feitas por intermédio de Moisés, seu servo”.

Todas as nações se congreguem, e os povos 
se reúnam; quem dentre eles pode anunciar 
isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apre-
sentem as suas testemunhas, para que se justi-
fiquem, e se ouça, e se diga: Verdade é.

Isaías 43:9 
Me lembro de quando era criança, ouvi meu 

pai contando que meu avô comprava e vendia 
gado usando como garantia de pagamento o 
fio do seu bigode. Os tempos mudaram e hoje 
até para se alugar um imóvel são exigidas mui-
tas garantias tanto do locatário, como do fia-
dor. Isso acontece porque as situações de nos-
sas vidas mudam e nem sempre conseguimos 
cumprir o que tratamos. As variáveis são mui-
tas e como não temos o controle sobre tudo,  
nossas promessas são apenas um atestado de 
boas (ou más) intenções. Não tenho o controle 
sobre a economia, sobre o clima, sobre o meu 
emprego, não tenho o controle sobre a minha 
vida (não sei o número da minha senha).

Em um mundo com tantas promessas que-
bradas, o que deveria ser a regra, vira exceção.  
Mesmo nas coisas mais básicas a humanidade 
continua quebrando sua palavra: quebra dos vo-
tos de núpcias, quebra de contratos, quebra de 
declarações de amor. Cheques sem fundo, pres-
tações atrasadas, calote. São tantas as situações 
em que as promessas não se cumprem, sejam 
em situações realmente graves e com muitos 
atenuantes, ou em situações simples que refl e-
tem a falta de caráter da pessoa, que fi ca difícil 

acreditar em promessas. Somos mais inclinados 
a duvidar do que a crer. Quando criamos altas 
expectativas, muito nos decepcionamos. Isso 
faz parte da nossa vida e da nossa caminhada. 
Maldito o homem que confi a no homem. Maldi-
to eu que acredito no outro, ou maldito eu que 
confi o em mim mesmo.

Falo e insisto nisso porque quando falamos 
de uma promessa que foi feita há tanto tempo, 
para nós é difícil acreditar que essa promessa 
vai ser cumprida. Promessas infalíveis só po-
dem ser feitas por um Deus infalível. Um Deus 
que tem o controle de todas as coisas em suas 
mãos. Como é bom saber que as promessas de 
Deus para minha vida vão se cumprir. Como 
é bom saber que não depende de mim.  Deus 
tem o controle sobre todas as coisas em todos 
os tempos e em todos os lugares.

Quando olhamos para as Escrituras percebe-
mos de forma clara que TUDO que Deus falou 
que iria fazer, Ele fez. O texto de Isaías 43:9 
(acima), me revela que o cumprimento das 
promessas de Deus são uma garantia da sua 
divindade, do seu poder, da sua soberania e do 
seu amor.

As promessas infalíveis de Deus para os seus 
filhos, são promessas de paz, de proteção, de 
cuidado, de amor; são promessas de salvação, 
de redenção e de transformação.

Jesus prometeu vir, e veio. Ele prometeu 
voltar, e voltará.

Jesus, o Messias profetizado. Jesus o Mes-
sias esperado. Jesus o nosso amado.

MENSAGEM DE CAPA

Eduardo Borges
Pastor auxiliar

JESUS: o Doador das
promessas infalíveis
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A pele é uma das maiores e mais impor-
tantes partes do corpo humano. Funciona 
como barreira de proteção e auxilia na regu-
lação da temperatura corporal.

Cuidados com a pele são fundamentais.
No verão a pele fica mais exposta, prin-

cipalmente as ações danosas do excesso de 
radiação solar.

Algumas medidas simples devem ser 
tomadas para evitar doenças da pele, princi-
palmente o temível câncer de pele.

Evite ficar exposto ao sol no horário das 
10 às 16 horas. Use protetor solar e mante-
nha-se sempre bem hidratado.

Pessoas com a pele muito clara, crianças 
e idosos merecem maior atenção.

Se precisar de ajuda ou orientação procu-
re o Ministério Monte Sinai, teremos prazer 
em ajudá-lo.

Cuide bem do seu corpo... Ele é o templo 
do Espírito Santo!

Cuidados com a pele!

Ouça a rádio Oitava
www.oitavaigreja.org.br

clique em rádio

MINISTÉRIO

Monte Sinai
OITAVA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
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Uma mulher sábia tem o temor do Senhor 
em seu coração. Ela tem uma alma e um 
esppirto reverentes e piedosos. Sua conversa, 
sua visão da vida, seu olhar para as tragédias, 
para as dores que passa ou que outros enfren-
tam; o reconhecimento dos seus dons e habi-
lidades; o modo como olha para a sua própria 
aparência e para a aparência de outras mu-
lheres; O modo como lida em seu íntimo nas 
conversas com as irmãs de sangue a as ami-
gas em relação aos homens mais atraentes e 
brilhantes que seu marido ou seus filhos.

Em tudo isso pode se ver esse coração reve-
rente e piedoso. É uma mulher que olha a vida 
com reverência, grande bondade, doçura, fir-
meza, ternura, piedade e compaixão. Isso não 
vem de berço. Não é fruto da edução familiar, 

formação intelectual ou teológica.
Um espírito reverente e piedoso, só o 

Senhor Jesus Cristo pode concender. É uma 
ação do Espírito Santo na alma da pessoa. 
Essa é uma dádiva que o Senhor concede a 
quem o busca de todo coração. Peça isso ao 
Eterno. Você esperimentará uma mudança 
exponencial.

MENSAGEM PASTORAL

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular

Uma mulher sábia tem um 
espírito reverente e piedoso

“A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as própias
mãos a insensata derruba a sua” (Provérbio 14.1)
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14/12
Dia da Esposa 

do Pastor 
Presbiteriano
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Com a apresentação pré-agendada para o final do 
mês de Maio de 2015 em comemoração ao aniversário 
da Oitava Igreja, convidamos aos membros  para par-
ticipar em das equipes que estão sendo formadas. O 
musical é composto por: artistas, bailarinos e músicos.

Para que esse musical aconteça é fundamental a 
participação da Equipe de Apoio que é formada por: 
maquiadores, estilistas, artistas plásticos, interces-
sores, fotógrafos, cenógrafos, sonorização, equipe de 
iluminação, produtores de eventos, equipes de palco, 
arte gráfi ca e logística.

Interessados, favor preencher a fi cha de inscrição 
que se encontra no 1º andar da Oitava e depositar 
dentro da urna rosa.

Sua participação é muito importante! Esperamos 
por você! Deus abençoe a nossa amada igreja!

Responsáveis: Pastor responsável pelos ministérios 
de artes: Pr. Bruno Barroso. Direção Geral do musi-
cal: Ester Teixeira. Coordenadora dos ministérios de 
artes: Liliene Marques. Informações: Liliene Marques   
-  ((31) 3497-0105).

Vem aí o musical:
Cordeiro e Leão
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CAIXA DE SAPATO  |  Prepare-se!! Neste dia 07/12 montaremos nas salas de 
aula as Caixas de Sapato. Você pode trazer brinquedos, ítens de higiene, ma-
teriais escolares, Bíblias, livros infantis e roupas. As caixas podem ser com-
pradas na igreja ou trazidas de casa para serem enfeitadas (neste caso deve 
ser colocada a oferta para envio). Participe, abençoe uma criança!

MUSICAL DE NATAL VOZES EM CANTO  |  Enquanto houver Natal! Teatro, 
dança e musica! Dias 17/12 (quarta-feira), às 20h e 21/12 (domingo) no Culto 
Infantil. Não percam!

Doe brinquedos para este 
natal! Brinquedos em bom 

estado de conservação. Par-
ticipe com seus filhos desta 
ação. Entregar no Ministé-
rio Infantil (subsolo). Infor-

mações: (31) 3449-8612.
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QATAR, UM PAÍS
DO MUNDO ÁRABE! 

Segundo a Constituição do Qatar, o 
islamismo é a religião ofi cial do Estado 
e a base do sistema legal. Esta mesma 
Constituição, no entanto, garante direi-
tos democráticos. Sunitas e xiitas mu-
çulmanos praticam o islamismo livre-
mente, mas cristãos, hindus e budistas 
possuem restrições à adoração pública. 

Percebe-se que o respeito à liberdade 
religiosa melhorou nos últimos anos, 
com relativa liberdade de culto, porém 
qualquer tentativa de evangelismo é 
proibida e a distribuição de materiais re-
ligiosos são regulados, bem como o uso 
de símbolos religiosos visíveis, como 
a cruz. Ore para que os cultos cristãos 
como a Páscoa e o Natal possam con-
tinuar atraindo participantes. Ore para 
que a igreja cristã no Qatar seja encora-
jada e fortalecida.

Quase todos os ex-muçulmanos cata-
rianos se convertem fora do país, quan-
do cursam universidades no ocidente, 
mas a maioria não retorna ao país após 
sua conversão, temendo a perseguição. 
Ore pelo fortalecimento na fé desses 
que ouviram a mensagem do Evangelho 
e para que seu testemunho possa alcan-
çar outras vidas.

(Fonte (adaptado): Portas Abertas)

“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

ENCONTRO
DE ORAÇÃO

DOS HOMENS

20/12 (sábado)

5h (da madrugada)

no templo

Dias: 24/12 (quarta), às 20h
        25/12 (quinta), às 20h

Local: Oitava Igreja

Ministério de Louvor apresenta:



Informativo Oitava Igreja      Ano da GENEROSIDADE  |   8

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

Textos_
Pr. Jeremias Pereira  |  Pr. Eduardo Borges

Pastor Responsável_
Pr. Luís Fernando Nacif Rocha

Gerência de Comunicação_
Wagner Gonçalves

Criação, Diagramação e Capa_
Fernanda Martins e Samuel Matos

Fotos_ Arquivo  | SXC.hu  |  SBB

Tiragem_ 1.300

Impressão_ Gráfica Del Rey

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

I JOÃO 1.3  |  “O que temos visto e 
ouvido anunciamos também a vós 
outros, para que vós, igualmente, 
mantenhais comunhão conosco. 
Ora, a nossa comunhão é com o 
Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.”
 
I JOÃO 1.4  |  “Estas coisas, pois, 
vos escrevemos para que a nossa 
alegria seja completa.”
 
I JOÃO 1.5  |  “Ora, a mensagem que, 
da parte dele, temos ouvido e vos 
anunciamos é esta: que Deus é luz, 
e não há nele treva nenhuma.”

I JOÃO 1.6  |  “Se dissermos que 
mantemos comunhão com ele e 
andarmos nas trevas, mentimos e 
não praticamos a verdade.”
 
I JOÃO 1.7  |  “Se, porém, andar-
mos na luz, como ele está na luz, 
mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Fi-
lho, nos purifica de todo pecado.”

FILIPENSES 2.1  |  “Se há, pois, algu-
ma exortação em Cristo, alguma 
consolação de amor, alguma 
comunhão do Espírito, se há en-
tranhados afetos e misericórdias.”

2 CORÍNTIOS 6.14  |  “Não vos 
ponhais em jugo desigual com os 
incrédulos; porquanto que socie-
dade pode haver entre a justiça e 
a iniqüidade? Ou que comunhão, 
da luz com as trevas?”

A PALAVRA NOS

LÁBIOS E NO CORAÇÃO

Presente 
na cidade
SEJA UM DOARDOR!
Doe vida. Inscreva-se 

no HEMOMINAS como 
doador de medula óssea. 
Atendimento de segunda 

à sexta de 7h às 13h. Mais 
informações ligue: (31) 

3768-4500 ou acesse: www.
hemominas.mg.gov.br.

Não faça apressada-
mente depósitos bancá-
rios sob ameaças, mas 
procure comunicar-se 
primeiramente com a 

Polícia, familiares e ami-
gos para certifi car-se da 
real situação. (PMMG)

Dica de
Seguranca

VISITE NOSSA 
LIVRARIA

ATUALIZE SEU
CADASTRO

Se você se casou, teve filhos ou mu-
dou-se, é necessário que você atualize 

seu cadastro. É importante também que 
você acesse, e confira se está tudo certo 

para continuar recebendo notícias da 
Oitava Igreja. Acesse o formulário pelo 

site www.oitavaigreja.org.br.


