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Domingo | 04/01
Caio Neves Romero
Euler Samuel Rodrigues Dias
Fernanda F. da Cruz Macedo
Isabela Cristina Leonardo
Luiz Antônio de Oliveira Pereira
Maria José da Costa Bispo
Viviane Milene Silva Eler
 
Segunda | 05/01
Alana Érica de S. M. Magalhães
Alberto Augusto de Aguiar Neto
Alcione Dias Henriques
Carolina Ferreira Silva
Claudia Mara Cruz do Prado
Clovis Eustaquio de Souza
Daniel Rodrigues Gris Pentinelli
Díllian Paraizo Garcia
Fernanda do Prado Zacarias
Inácia da C. Santos Canhestro
Jacqueline de C. F. Gonçalves
José Alves da Mota Júnior
José Carlos T. de Souza Filho
Juliano Augusto de A. Marques
Leila Vieira Terceiro
Letícia Moraes Da Silva
Magali Rodrigues N. da Silva
Nelson Guilherme C. A. de Souza
Rafaella Andrade B. da Silva
Ricardo Luiz Assunção
Sarah Martins Avelar
Silvia Maria de S. L. Sanguinete
 
Terça | 06/01
Alexandre Machado Alkmim
Eudes Baltazar Lino Campos
Flávia Elianelli Reis S. dos Santos
Hernane Gomes de Oliveira
Luiz Pablo Magno
Maria De Freitas
Mauricio Wisses de Figueiredo
Ronaldo Tavares de Melo
Victor Vinícius Soares dos Reis
 
Quarta | 07/01
Carolina Rabelo Vilela
Elisangela Aparecida da Silva
Expedito da Silva
Hans Walter Schutze
Helena Couto
Isabele Ávila R. de Souza
Luna Martins Santos
Mariah L. de Q. Casséte Quintal
Mário Sérgio da Costa
Patrícia E. Gusmão Araújo
Sarah Cezar da Costa
 
Quinta | 08/01
Ana Luiza H. Costa Ramos
Deisilane Araújo Bertolini
Esther Paes Oliveira
Lilia Sâmella Godinho Loredo
Luca Vasconcellos Soares
Lucas Monteiro Lima
Maria Neide Formiga
Rebeca Louise Santos de Paula
Rodinon Botelho dos Santos Jr
Thiago Filipe Pereira Condé
Wania Maria de Almeida

Sexta | 09/01
Flávia Eller Costa Assis
Joana de Oliveira Faria Pedrosa
João Paulo Caldeira Santos
João Vitor Alvarenga Cabaleiro
Julia Ferreira de C. Gonçalves
Ramiro Pereira Lourenço
Rayra Rúbia Gomes Xavier
Silvania Valadares

Sábado | 10/01
Cely Maria Pestana de Oliveira
Cristiano Eustáquio de Oliveira Morais
Elcio Rangel
Ester Gomes Rocha
Glenda Margareth Oliveira Laranjo
Ivete Alves Pereira Viana
Júlia Eduarda Queiroz Grossi
Lucas Augusto de Oliveira Mendes
Márcia Aparecida Carvalho Magalhães

Felicidades!!

Aniversariantes da semana A Oitava informa:

Seis dias de oração para seis meses de vitória
Dias 12 a 16 de janeiro, às 20h e dia 17 (sábado) o dia todo de 7h às 21h.

Aprendendo a ficar casado   |   Ministério de Família
O AFC do Ministério Família entrará em recesso e retornará dia 22/01. Se 

houver urgência pode entrar em contato no 8894-2500 / 8899-6785. Falar 
com Marcos ou Solange.

Musical: O Cordeiro e Leão   |    Convocação
Com a apresentação pré-agendada para o fi nal do mês de Maio de 2015 em come-

moração ao aniversário da Oitava Igreja, convidamos aos membros  para participarem 
em 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, intercessores, fotó-
grafos, 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 musical: Ester Teixeira. Coordenadora dos ministérios de 
artes: Liliene Marques. Informações: Liliene Marques   -  ((31) 3497-0105).

Orando pelas manhãs
Amado irmão, você já pensou alguma vez sobre os motivos pelos quais de-

vemos orar? Sobre quantos destes motivos você tem orado com frequência?
Bem irmão, estamos desafi ando você a fazer uma experiência. Venha orar 
conosco durante a semana, de segunda a sábado, de 7h às 8h e veja o que 

poderá mudar em sua vida.
“Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-O enquanto está perto.” (Is. 55.6)

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

para Secretária Executiva. Interessados encaminhar currículo para o e-mail: 
carolina@miltarocha.com.br.

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



Não há famílias perfeitas. Não há pais per-
feitos, nem fi lhos, nem fi lhas, nem noras, nem 
genros, nem sogros ou sogras, tios ou tias, 
primos ou primas, avôs ou avós, cunhados ou 
cunhadas.

Por isso uma família só se mantém se houver 
perdão entre seus membros. O perdão é uma 
escolha e não um sentimento. Ele deve aconte-
cer no coração, ser manifestado com palavras 
e confi rmado com ações. Toda vez que alguém 
pede perdão deve recebê-lo, mesmo que volte a 
cometer o mesmo erro e pedí-lo de novo depois 
de uma hora.

Eu não quero guardar em meu coração ne-
nhuma mágoa ou ressentimento contra nenhu-
ma pessoa. Quero perdoar e liberar as pessoas 
para seguirem em frente e continuarem seu 
caminho.

E preciso do perdão. Já recebi o perdão de 
Cristo que deu rumo e direção para minha vida, 
mas preciso do perdão e peço, a muitos que feri 
com gestos, palavras, omissões, esquecimentos, 
críticas, desfavores, egoísmo, vaidades, desa-
mor, dureza, cobranças descabidas, abraços e 
afetos negados.

Preciso do perdão de amigos, conhecidos, 
estranhos, colegas pastores, ovelhas, familia-
res e também de minha amada esposa, Cláudia 
Maria, e de meus fi lhos queridos que tanto amo 

com esses contrastes de afeto e imperfeição:  
Jeremias Júnior, Lucas Davi, Ciro Daniel e Rúbia 
Mara.

MATEUS 6.9-15
9 Vocês, orem assim: Pai nosso, que estás nos 

céus! Santifi cado seja o teu nome.
10 Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu.
11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
12 Perdoa as nossas dívidas, assim como per-

doamos aos nossos devedores.
 13 E não nos deixes cairem tentação, mas 

livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a 
glória para sempre. Amém. 

 14 Pois se perdoarem as ofensas uns dos ou-
tros, o Pai celestial também lhes perdoará.

 15 Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai 
celestial não lhes perdoará as ofensas.

MENSAGEM PASTORAL

Que haja perdão!

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular

Ouça a rádio Oitava
www.oitavaigreja.org.br

clique em rádio

Diariamente ouça uma palavra de
edificação e esperança para sua vida!

Ligue:
(31) 3449-8622

Diariamente ouça uma palavra de
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“15 A sua fama, porém, se propa-
gava ainda mais, e ajuntava-se muita 
gente para o ouvir e para ser por ele 
curada das suas enfermidades.

16 Ele, porém, retirava-se para os 
desertos, e ali orava.” (Lc 5:15-16).

“35 E, levantando-se de manhã, 
muito cedo, fazendo ainda escuro, 
saiu, e foi para um lugar deserto, e 
ali orava.” (Mc 1:35).

“23 E, despedida a multidão, 
subiu ao monte para orar, à parte. 
E, chegada já a tarde, estava ali só.” 
(Mt 14:23).

“12 E aconteceu que naqueles dias 
subiu ao monte a orar, e passou a 
noite em oração a Deus.

13 E, quando já era dia, chamou a 
si os seus discípulos, e escolheu doze 
deles, a quem também deu o nome de 
apóstolos:” (Lc 6:12-13).

A oração é certamente uma das 
armas mais poderosas que o servo 
de Cristo possui para enfrentar as 
suas lutas, adversidades, medos, 
inimigos, desafios, problemas, 
conflitos, provações e é também a 
forma como podemos agradecer a 
Deus por tantas dádivas e bênçãos 
recebidas.

Nos textos que destaquei acima, 
vemos Jesus em diferentes momen-
tos, orando em lugares diferentes, 
em horários diferentes e em situa-
ções diferentes. Mas uma coisa é 
certa; pelas inúmeras referências 
que encontramos nos evangelhos 
acerca de momentos em que Jesus 
orava, fica muito claro que a ora-
ção fazia parte da rotina do Mestre.

Várias vezes Jesus estava com 
uma multidão ao seu redor queren-
do que Ele os curasse, mas Jesus 
não negligenciava a importância da 
oração. Ele se retirava e orava. An-
tes de decisões importantes, como 
a escolha dos 12 apóstolos, Jesus 
se retira e passa uma noite inteira 
orando. Se o dia parecia ser mui-
to cheio e atarefado, ele acordava 

muito cedo, e orava.
Sabemos que tudo que Jesus 

falou, fez e ensinou é muito impor-
tante. Jesus não apenas ensinava, 
Jesus demonstrava de forma prática 
o que ele ensinava. Se Jesus orou 
tanto e tantas vezes, certamente 
este é um ensino que não pode ser 
negligenciado.

Creio que com todos estes ar-
gumentos apresentados até aqui, 
consegui provar que a oração é 
importante e o maior exemplo 
disso é o próprio Senhor Jesus, que 
orava constantemente. Diante disso 
quero encorajá-lo a ter uma vida 
de oração mais intensa neste ano 
de 2015. Para isso não ficar apenas 
na teoria, vamos ver algumas ações 
que podem me ajudar a sair da teo-
ria e ir para a prática:

1) Estabeleça metas realistas: 
um grave erro que algumas pessoas 
cometem é o de colocar metas que 
logo no início não são cumpridas, e 
como não são cumpridas, logo são 
abandonadas. Comece com deter-
minado tempo e vá aumentando 
este tempo a cada novo mês, desta 
forma, ao longo do ano a sua ora-
ção aumenta em vez de diminuir.

2) Estabeleça um horário: certa-
mente o melhor horário para orar 
é logo pela manhã, mas isso nem 
sempre é possível para todos. Pense 
em um horário fixo e coloque o 
despertador para tocar.

3) Crie uma lista (caderno) de 
oração: a lista tem duas grandes 
vantagens. A primeira é que você 
não se esquece dos motivos de ora-
ção e também não deixa ninguém 
de fora, o segundo motivo é que 
você consegue acompanhar o resul-
tado de suas orações, pois algumas 
vão sendo respondidas e outras vão 
sendo acrescentadas.

4) Ore com fé: esta é uma dica 
muito importante. Ore crendo que 
Deus vai atender a sua oração. Por 

mais impossível que possa parecer 
a sua causa, temos sempre a possi-
bilidade de um milagre. Creia.

5) Exalte O Senhor: Ele é ma-
ravilhoso, poderoso, bom, justo, 
imutável, perfeito, é o Deus que 
me conhece, que me ouve, que me 
entende, que me perdoa, é o Deus 
do impossível. Deus soberano, 
gracioso, Deus de paz, de bondade. 
Deus generoso. Acrescente muitos 
outros adjetivos a esta lista, pois 
quando você orar, será muito bom 
se lembrar a quem suas orações 
estão sendo dirigidas.

6) Seja grato: o ex-leproso que 
voltou para agradecer a cura, rece-
beu também a salvação. Seja grato 
por tudo que Ele te dá, mas seja 
grato ao que Ele já te deu. Pense 
nos mínimos detalhes, nas grandes 
e pequenas bênçãos. Aprenda a re-
conhecer as pequenas vitórias para 
você se acostumar também com as 
grandes.

7) Seja persistente: não desani-
me, não desista, não pare. Por mais 
que às vezes você possa pensar 
que Deus não ouve as suas orações 
(quem nunca passou por isso?), não 
deixe de orar. Nos momentos mais 
difíceis é que você deve orar mais.

8) Participe de reuniões de 
oração da igreja: temos grupos de 
mães que oram, vigílias para ho-
mens, vigília da Mocidade, oração 
todos os dias às 07:00 da manhã, 
reuniões de oração em diversos 
ministérios, oração nos GCOI’s. O 
que não falta aqui na Oitava igreja 
são momentos de oração. Teremos 
em 2015, como tivemos em 2014, 
semanas inteiras dedicadas à ora-
ção. Não fique de fora. Temos toda 
QUINTA-FEIRA um culto de oração 
e transformação. Venha orar e rece-
ber também uma oração. Muitas 
pessoas foram muito abençoadas 
em 2014 e 2015 pode ser o seu ano.

9) Ore corretamente: o livro de 

MENSAGEM DE CAPA

Encorajando a Orar
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mais impossível que possa parecer 
a sua causa, temos sempre a possi-
bilidade de um milagre. Creia.

5) Exalte O Senhor: Ele é ma-
ravilhoso, poderoso, bom, justo, 
imutável, perfeito, é o Deus que 
me conhece, que me ouve, que me 
entende, que me perdoa, é o Deus 
do impossível. Deus soberano, 
gracioso, Deus de paz, de bondade. 
Deus generoso. Acrescente muitos 
outros adjetivos a esta lista, pois 
quando você orar, será muito bom 
se lembrar a quem suas orações 
estão sendo dirigidas.

6) Seja grato: o ex-leproso que 
voltou para agradecer a cura, rece-
beu também a salvação. Seja grato 
por tudo que Ele te dá, mas seja 
grato ao que Ele já te deu. Pense 
nos mínimos detalhes, nas grandes 
e pequenas bênçãos. Aprenda a re-
conhecer as pequenas vitórias para 
você se acostumar também com as 
grandes.

7) Seja persistente: não desani-
me, não desista, não pare. Por mais 
que às vezes você possa pensar 
que Deus não ouve as suas orações 
(quem nunca passou por isso?), não 
deixe de orar. Nos momentos mais 
difíceis é que você deve orar mais.

8) Participe de reuniões de 
oração da igreja: temos grupos de 
mães que oram, vigílias para ho-
mens, vigília da Mocidade, oração 
todos os dias às 07:00 da manhã, 
reuniões de oração em diversos 
ministérios, oração nos GCOI’s. O 
que não falta aqui na Oitava igreja 
são momentos de oração. Teremos 
em 2015, como tivemos em 2014, 
semanas inteiras dedicadas à ora-
ção. Não fique de fora. Temos toda 
QUINTA-FEIRA um culto de oração 
e transformação. Venha orar e rece-
ber também uma oração. Muitas 
pessoas foram muito abençoadas 
em 2014 e 2015 pode ser o seu ano.

9) Ore corretamente: o livro de 

Tiago 4:2-3, fala que pedimos mal, 
para nos esbanjarmos em nossos 
prazeres. Tenha cuidado para não 
orar assim. O quanto a Palavra de 
Deus estima a oração é represen-
tado pelo fato de que nos chama a 
“orai sem cessar” (I Tessalonicen-
ses 5:17), “ser sóbrios e vigilantes 
em nossas orações” (I Pedro 4:7), 
para “[ser] perseverante na oração” 
(Romanos 12:12), ser “vigilante nela 
[oração] com ações de graças” (Co-
lossenses 4:2).

10) Rasgue o seu coração dian-
te de Deus: queria muito que você 
entendesse o que eu quero dizer 
com isso. Às vezes queremos falar 
algumas coisas com Deus, mas não 
temos coragem de falar. Mas só de 
pensarmos em falar, Deus já sabe 
de tudo o que você pensa e sente. 
Davi falava de forma ousada com 
Deus. Ele não era desrespeitoso, 
não blasfemava, mas perguntava 
“até quando Senhor”, gritava “le-
vanta ó tu que dormes”. O que Davi 
fazia era rasgar o coração diante 
de Deus. Não tenha medo, fale com 
Deus o que você pensa. Isso vai 
te fazer muito bem. Via de regra 
depois que fazemos isso, percebe-
mos que Deus está correto, que o 
seu plano é perfeito e que sou eu 
que tenho que mudar e aguardar o 
tempo Dele. Mas insisto; rasgue seu 
coração, com amor e temor.

Feliz 2015 e que este seja um ano 
marcado por uma vida de oração 
muito melhor do que a que você 
experimentou até hoje.

Pr. Eduardo Borges
Pastor auxiliar

Encorajando a Orar

“...Assim haverá alegria 
no céu por um pecador 

que se arrepende...” 
Lucas 15:7



Informativo Oitava Igreja      Ano da GENEROSIDADE  |   6

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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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

MATEUS 6.9  |  “Portanto, vós 
orareis assim: Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado 
seja o teu nome.”
 
MATEUS 6.10  |  “Venha o teu 
reino; faça-se a tua vonta-
de, assim na terra como no 
céu;”
 
MATEUS 6.11  |  “O pão nosso 
de cada dia dá-nos hoje;”

MATEUS 6.12  |  “E perdoa-nos 
as nossas dívidas, assim 
como nós temos perdoado 
aos nossos devedores;”
 
MATEUS 6.13  |  “E não nos 
deixes cair em tentação; 
mas livra-nos do mal [pois 
teu é o reino, o poder e a 
glória para sempre. Amém!”

1 TESSALONICENSES 5.17  |  
“Orai sem cessar.”

MATEUS 7.7  |  “Pedi, e dar-
-se-vos-á; buscai e achareis; 
batei, e abrir-se-vos-á.”

A PALAVRA NOS

LÁBIOS E NO CORAÇÃO

Presente 
na cidade

SEJA UM DOADOR!
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.


