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Felicidades!!

Aniversariantes da semana

Domingo | 19/04
Anthony Dias Amaral
Eduardo de Oliveira Moacir
Ronan de Oliveira Santos
Sônia Maria Barbonaglia Silva

Segunda | 20/04
Amanda Cristina A. dos Prazeres
Cássio Antônio de Freitas
Celia Serranegra Marinho Vieira
Clarice Veloso Neves Santos
Cristiano Oliveira Castro
Débora A. Favarini Giacomazzi
Débora Reis Soares dos Santos
Fernando Luiz Ferreira
Henrique Shineider Litholdo
Jonathan Fidélis Neves
Luiza Maria Reis Boaventura
Marilea Muzzi Alvim
Rejane Cristina S. Domingos
Sidney Ramos da Silva
 
Terça | 21/04
Edivaldo Ribeiro H. dos Santos
Gabriel Leite Costa
Juliano Geraldo Ramos Rebello
Kariny Maurício Ferreira
Maria Divina Neves Da Silva
Marlene De Fátima Attore

Quarta | 22/04
Adalberto Jorge Telles de Souza
Alyne Scheidegger Ventura
Carlos Eduardo F. de Almeida
Elita Maria Ferreira de Jesus
Elizabethe Cândida Garcia Rios
Fernando Ribeiro Abreu
Glaucione Caetano de Laet
Isabella Freitas Carneiro
Keila Monteiro Pereira
Laura Magalhães Rocha E Silva
Leonidia Bueno Santana Lima
Lorena Sousa Oliveira
Maria de Fatima Alves Rocha
Pablo Henrique de Oliveira Silva
Ronaldo Marinho Teixeira
Sarah Gonçalves Dias Vaiana
Thiago Gomes Assumpção
Vera Lucia Cabral de Castro
 
Quinta | 23/04
Adriana Ramos Pereira Souza
Beatriz de Araujo L. S. Carneiro
Daniela M. da S. F. De Oliveira
Diogo Dias Henriques
Emerson Alvarenga Soares
Enzo Fernandes Vilela
Isabel Cristina M. A. da Costa
Julia Alcantara Sousa
Luciana José Neto
Luis Fernando De Souza
Márcio Eduardo Borém E Silva
Maria Lúcia Carreiro Silva
Poliana Bernadete Eler
Romina de Kássia Brandão
Sandro Trindade M. Gonçalves
William Gonçalves de Oliveira

Sexta | 24/04
Davi Lucca Lopes Dias
Fideles Eustáquio G. Moreira
Henise Leonarda Abrantes
João Marcelo Augusto Moreira
Julio César de Castro
Keni Aquino Valdez
Luiz Antonio Schiavon Cordeiro
Marlene Gomes de Aveliz
Mateus Oliveira Frois Santos
Patrícia Christine Silva Aguiar
Varlei Magno Pereira Filho
 
Sábado | 25/04
Arthur Bertoni Ribeiro
Cayo Rodrigues Nunes De Morais
Emílio Antônio de Andrade
Gleice Kelly de Oliveira
Helena Louback De Sá
Isabela Izaú de Araújo
Jose Marcio da Cruz
Karina Querubim Belintani
Lara Grossi Silva Tibúrcio
Maria A. Dos Santos Pereira
Marqueles Marcelino de Assis
Rafaela Santos de Paula
Vitor Hugo Raad da Costa Lino

Sábado (02/05), retiro dos homens
na sede Campestre da Oitava.

Oração, comunhão,
churrascão e futebol!

SOMENTE PARA HOMENS!
Inscrição na livraria: R$ 40,00 RETIRO DOS HOMENS

Psicóloga Elizabeth Pimentel
22/04 (quarta-feira), às 20h. 

Elizabeth Pimentel é psicóloga, conferencista 
e escritora. Vem realizando palestras, 
seminários em todo o Brasil e no exterior. É 
autora dos livros: Contagem Regressiva e O 
Poder da Palavra dos Pais.

A Oitava informa:

Oração no templo da Oitava Igreja, todos os dias, de 7h às 8h.

Comece o dia orando e
buscando o favor do Senhor!

LOGOTIPO
Sugira um nome e ideia de logotipo

para oacampamento da Oitava. 
Deposite sua sugestão na urna no balcão de 

infomormações do primeiro andar.

Participe desta campanha!



MENSAGEM DE CAPA

Seja corajoso e anime-se para buscar a santificação!
• RECONHECER TODO PECADO ESCONDIDO. Uma das 

defesas mais antigas do pecador é de negar o fato do 
pecado. Se você consegue se persuadir que seu hábito 
não é pecaminoso, a consciência não vai doer tanto. 
Mas o padrão que defi ne o pecado é a palavra de Deus, 
não os desejos e opiniões do homem: “... o pecado é 
a transgressão da lei” (1 Jo 3:4). “Há caminho que ao 
homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de 
morte” (Pv 14:12). Podemos fechar os olhos à verdade 
e recusar ouvir a palavra de Deus, mas tal rebeldia 
não mudará nem um “i” da verdade revelada. “O que 
desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será 
abominável” (Pv 28:9).

• É NECESSÁRIO ARREPENDIMENTO. O homem procura 
maneiras suaves de tratar o problema do pecado, 
mas Deus não as aceita. Ele exige o arrependimento 
verdadeiro, nascido da tristeza segundo Deus (2 Co 
7:10). “O que encobre as suas transgressões jamais 
prosperará; mas o que as confessa e deixa alcançará 
misericórdia” (Pv 28:13). Para fi car livres do pecado, 
temos que deixá-lo.

• É PRECISO PEDIR PERDÃO A DEUS. Embora o perdão 
divino, seja um ato de Graça, o Senhor nos convoca 
à confi ssão de pecados. “Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fi el e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purifi car de toda injustiça” (1 Jo 1:9; veja, também, 
At 8:20-23).

• O PECADO GERA CONSEQUÊNCIAS DANOSAS PARA O 
INDIVÍDUO, SUA FAMILIA E SUA COMUNIDADE. “Porque o 
salário do pecado é a morte” (Rm 6:23). As consequências 
podem atingir também a própria família ou sua 
comunidade, sua igreja. Em Cristo há perdão: “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fi el e justo para 
nos perdoar e nos purifi car de toda a injustiça” (1 Jo 1:9)

A santidade, pois, é uma condição indispensável 
para o triunfo. Para a igreja caminhar em vitória 
é necessário uma vida de reconhecimento dos 
pecados, de arrependimento, confi ssão, purifi cação 
e restauração de nossa obediência ao Senhor. 
Caminhemos em fé debaixo do comando e das 
estratégias do nosso General, que é Cristo. Afastar do 
pecado, buscar a santifi cação, manter valores de fé no 
Senhor de nossas vidas e, com bom ânimo e coragem, 
ir ao encontro de nosso inimigo e conquistar as 
vitórias no Força do Senhor.

Que Jesus, Nosso Senhor, assim nos abençoe.

A vitória sobre Jericó foi estrondosa e literalmente no 
“grito”. Josué seguiu em obediência de fé a estratégia 
divina: Durante seis dias uma marcha silenciosa ao 
redor das muralhas com todos os homens de guerra, 
os 7 sacerdotes com 7 trombetas e a Arca da Aliança. 
No sétimo dia, porém, seriam necessários dar 7 voltas, 
sendo 6 delas apenas com o toque das trombetas mas 
na sétima volta Josué disse ao povo: “Gritai, porque 
o Senhor vos entregou a cidade.” (Js 6:16). O resultado: 
uma vitória impossível aos olhos humanos. As 
muralhas desabaram por si mesmas. Mas o Senhor 
deu 2 recomendações: Raabe, a prostituta, e toda a 
sua família deveriam ter suas vidas e bens preservados; 
Todo o restante da cidade estava condenado. “Tão 
somente guardai-vos das coisas condenadas”. (Js 6:15). 
“Porém toda prata, e ouro, e utensílios de bronze e de 
ferro são consagrados ao Senhor” (Js 6: 19).

Ato contínuo seria conquistar Ai. A derrota de Israel 
foi acachapante. Tiveram que bater em retirada além 
de contabilizar a perda de companheiros e de outro 
tanto de feridos. E o coração do povo se derreteu e 
se tornou como água (Js 7:5). Josué rasga suas vestes, 
se prostra em terra sobre o rosto e questiona a DEUS 
sobre o ocorrido (Js 7:6-9). Deus diz a Josué que 
Israel pecou e que violaram a aliança (Js 7:11) e que 
não seria mais com eles se não eliminardes do vosso 
meio a coisa roubada (Js 7:12). O que aconteceu de 
tão grave? Mas houve prevaricação (desobediência 
intencional, infi delidade) dos fi lhos de Israel nas coisas 
condenadas (Js 7:1). Processo seguinte foi encontrar 
quem desobedeceu a Deus. Ao descobrir que foi Acã, 
fi lho de Carmi, Josué instou que Acã declarasse o que 
fi zera e que não escondesse nada (Js 7:19). E segundo 
o costume, Acã e toda a sua família sofreu o dano 
de sua transgressão. E, santifi cado o povo, a segunda 
tentativa de tomada de Ai foi vitoriosa conforme 
relatado em Js 8:1-29.  

Que lições podem ser tiradas para as nossas vidas 
desta triste história de Acã?

• É PRECISO REJEITAR COM SERIEDADE A COBIÇA DENTRO 
DO CORAÇÃO. O acróstico AIDA nos alerta para o que 
aconteceu com Acã e que pode acontecer com cada 
um de nós. Algo desperta nossa Atenção que produz 
em nosso coração uma Intenção, que gera um Desejo 
(cobiça) e dele partimos para uma Ação. E se isso 
acontece fora da vontade de Deus se torna pecado. Acã 
viu entre os despojos uma boa capa babilônica e alguns 
metais preciosos, cobiçou-os e tomou-os e os escondeu 
no meio da sua tenda (Js 7:1). Todo crente, no Senhor 
Jesus, pode rejeitar a cobiça e os desejos pecaminosos. 
Pode, intencionalmente, escolher não pecar. 

• NÃO HÁ PECADO OCULTO QUE NÃO VENHA SER REVELADO.  
Nada fi ca encoberto aos olhos de Deus. “Não há pecado 
oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido que 
não venha a ser conhecido e revelado”. (Lc 8:17). 

Pb. Douglas Schneider
Presbítero



Realização: Rua Nestor Soares de Melo,
nº 15, Palmares - CEP: 31160-540,
Belo Horizonte-MG
Tel (31) 3449-8600 - Fax (31) 3449-8630

Preletor: Pr.Felipe Cota | Valor: R$20,00 casal
23/5/2015 | 09:00hs as 12:00hs

Jovens Casados
Café Colonial
No Salão Social

VAGAS LIMITADAS

ENCONTRO DE ORAÇÃO DOS HOMENS
25/04 (sábado), 5h (da manhã), no templo

Tarde da Benção! Toda terça-feira, de 14h às 15h. Venha participar ao culto do Senhor na Tarde da Esperança.
Após o culto, Reunião de Oração de 15h às 16h. Esperamos você!

Tarde da Esperança

Inscreva-se em
nosso canal

www.youtube.com/oitavatv



Informativo Oitava Igreja      Ano do Encorajamento  |   5

Quociente de Alegria

MENSAGEM  PASTORAL

É viver no mesmo sentimento
De afeto e de consolação.
Alegria é saber que Deus

Segundo a Sua glória e riqueza
Vai suprir nossas necessidades com certeza.

 Alegria é tudo perder
Sem perder nada do amor de Deus

Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos Seus.
Alegria (alegria, alegria)

Alegria (todo dia, todo dia)
Essa alegria no Senhor nunca vai acabar.

Alegria (alegria, alegria)
Alegria (todo dia, todo dia)

Ele nos faz tanto o querer como o realizar.

Quem sabe cante aí. Quem não sabe procure na 
internet ouça, cante, celebre ao Senhor.  

Se a classifi cação para defi nir o seu quociente 
fosse: 0 = insatisfeito, triste, irritante, sem alegria 
e, 5 = agradável, divertido, sustanção.

 Qual a pontuação você acha que seu casamento 
teria? E seu lar? E sua igreja? E você mesmo?

 “O Coração alegre é bom remédio, mas o espírito 
abatido faz secar os ossos”. (Pr 17.22).

Que nosso Senhor derrame sobre cada um de nós 
e toda a amada igreja aquela Alegria exponencial. 

Li que a gargalhada faz o cérebro liberar 
endorfi nas – hormônios do prazer e da alegria. 
Dizem os que entendem que há outros fontes 
que também produzem endorfi nas: alimentos, 
exercícios físicos, massagens e até acupuntura 
(dureza falar depressa esta palavra. Ufa!!!). As 
endorfi nas, seguem dizendo os estudiosos, 
melhoram a memória; melhoram o estado de 
espírito; melhoram o bom humor; aumentam 
a resistência; aumentam a disposição física e 
mental; melhoram o nosso sistema imunológico; 
bloqueiam as lesões dos vasos sanguíneos; aliviam 
as dores; melhoram a concentração; têm efeito 
antienvelhecimento, pois removem radicais livres! 
Não são power estas tais de endorfi nas?!!!

Casamentos, família, relacionamentos  em geral 
e igrejas precisam de uma boa dose deste tipo de 
remédio. Regularmente! Concorda?! 

As Escrituras nos mandam: Alegrai-vos sempre 
no Senhor. E afi rmam também: A alegria do Senhor 
é a nossa força.  O fruto do Espírito Santo é alegria.  
“Servi ao Senhor com Alegria”. “Alegrei-me quando 
me disseram: vamos à casa do Senhor”.

O Pastor Josué Rodrigues, da Igreja presbiteriana 
Betânia em Niterói-RJ, amigo ilustre de várias 
décadas, escreveu esta música que marcou uma 
geração de cristãos no Brasil e mundo à fora:

Alegria é viver feliz
Sem importar qual a situação
Se honrado, ou se humilhado

Em escassez ou fartura de pão.-
Alegria é poder pedir

Ao Deus bendito pelo meu irmão

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular



Dedique um tempo de oração ao desafio 
indígena de Minas Gerais. Temos reservas 
indígenas que ainda não possuem trabalho 
missionário; outras que deram abertura para 
o Evangelho mas necessita de obreiros; e 
outras com presença de missionários.

Os motivos de oração abaixo foram 
informados pela Projeto Tairu:

XACRIABÁ: ORE para início de um ministério 
entre o povo que seja contextualizado;

MAXACALI: ORE por trabalho missionário 
na reserva;

PATAXÓ: LOUVE a Deus pela presença 
missionária entre o povo e por fortalecimento 
da igreja;

PATAXÓ HÃHÃHÃE: ORE para que haja um 
trabalho missionário entre esse povo, que 
está aberto ao Evangelho;

MUCURIM: ORE para que a igreja inicie 
trabalho missionário entre o povo, pois o 
cacique está aberto ao Evangelho;

KRENAK: LOUVE  a Deus pelo convertidos. 
Ore por fortalecimento da igreja e pelos 
missionários que atuam entre o povo;

ARANÃ E PANKARARU: ORE para que inicie 
um trabalho missionário entre os indígenas, 
já que estão abertos ao Evangelho;

CAXIXÓ: ORE por conversão de vidas e 
pelos missionários que estão entre o povo;

XUKURU-CARIRI: ORE para que Deus 
levante obreiros. Recentemente, foi possível 
entrar na reserva e após algumas visitas 
o cacique demonstrou receptividade ao 
Evangelho.

Conselho Missionário 

Você sabia que o aparecimento da 
hipertensão arterial (HA) em pessoas que 
possuem diabetes mellitus (DM) é de 20% a 
60%? E que estão relacionadas com a glicose 
acima dos valores padronizados (até 100mg/dl) 
e complicações decorrentes do diabetes como 
as doenças renais?

A Hipertensão arterial (HA) é defi nida como 
níveis da pressão arterial iguais ou maiores que 
140x90 mmHg, e para as pessoas que possuem DM 
a pressão arterial, ideal, é até 130x80 mmHg. O 
tratamento é importante, pois previne problemas 
como acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 
infarto agudo do miocárdio.

A prevenção ainda é a melhor recomendação 

para o controle da pressão arterial. Como fazê-la?
• Praticar regularmente de 30 a 45 minutos de 

exercícios aeróbicos, 4 a 5 dias na semana;
• Manter o peso entre os limites considerados 

normais de índice de massa corporal (IMC): 18,5 a 
24,9 kg/m2. (Cálculo de IMC= peso/altura2);

• Reduzir a ingestão de gorduras, e fazer uma 
dieta rica em fi bras, com frutas e vegetais, variados;

• Reduzir a ingestão de sal e açúcar;
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo;
• Ter uma boa saúde mental para prevenir o 

stress excessivo.
Finalmente, alimente sua vida espiritual com 

a Palavra de Deus expressa na Biblia Sagrada.  
Jesus é vida!

Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial MINISTÉRIO

Monte Sinai
OITAVA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE

DICA DE SAÚDE



Se prepare para o ACAMPAKIDS!
Nos dias 24, 25 e 26 de abril teremos nosso acampamento de crianças.

Muita diversão e aventura através da Palavra de Deus!
Crianças de 5 a 8 anos.

Mais informações com a coordenação do Ministério Infantil, no Salão Social.

Concurso Bíblico de Gálatas - No Culto dos Juniores
Faça sua inscrição!

Dia 15/05 – Acampadentro – Tema: “Viajando pela terra prometida”.
As inscrições estão sendo feitas aos domingos pela manhã, na
coordenação e na sala dos professores e também no culto dos juniores.
Inscrições: R$30,00. Prepare-se!

Dia 25/04 - Clube do Bolinha e Luluzinha. 
Taxa de R$ 2,00 - Inscrições abertas aos domingos pela manhã e no culto dos juniores.

Em julho teremos nossa Primeira Olimpíada do Ministério Infantil e Juniores! Atletas, em forma!

Faça o aniversário do
seu filho na salinha da
Escola Bíblica Infantil.

Tratar na secretaria do Ministério Infantil - (31) 3449-8612

Ouça a rádio Oitava

www.oitavaigreja.org.br (clique em rádio)

Bendize Infantil
O Coral Infantil já retomou seus ensaios
às quartas-feiras 20H, traga seu filho.

Contato: Rosana (31) 9938-6079.

Campanha do Agasalho Ministério Infantil.
Estamos arrecadando roupas de frio para crianças até 12 anos.
Faça sua doação na caixa de coleta que se encontra no subsolo.

Deus esquente o seu coração!!



MARCOS 16.18 | “Quem repudiar sua 
mulher e casar com outra comete 
adultério; e aquele que casa com 
a mulher repudiada pelo marido 
também comete adultério.”
 
I CORÍNTIOS 7.3 | “O marido conce-
da à esposa o que lhe é devido, e 
também, semelhantemente, a es-
posa, ao seu marido.”
 
I CORÍNTIOS 7.4 | “A mulher não 
tem poder sobre o seu próprio 
corpo, e sim o marido; e também, 
semelhantemente, o marido não 
tem poder sobre o seu próprio 
corpo, e sim a mulher.”

COLOSSENSES 3.18 | “Esposas, sede 
submissas ao próprio marido, 
como convém no Senhor.”
 
COLOSSENSES 3.19 | “Maridos, amai 
vossa esposa e não a trateis com 
amargura.”

EFÉSIOS 6.1 | “Filhos, obedecei a 
vossos pais no Senhor, pois isto é 
justo.”

EFÉSIOS 6.2-3 | “Honra a teu pai 
e a tua mãe (que é o primeiro 
mandamento com promessa), 
para que te vá bem, e sejas de 
longa vida sobre a terra.”

   A PALAVRA NOS

LÁBIOS E NO CORAÇÃO

Visite nossa 
Livraria

Deseja se tornar membro da Oitava Igreja?

Entre em contato com o

Ministério de Integração

vwintegracao@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
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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

- Doe vida. Inscreva-se no 
HEMOMINAS - www.hemomi-
nas.mg.gov.br/ - como doador 
de medula óssea;

- Ajude a combater a dengue. 
Elimine os pontos de acúmulo 
de água de seu imóvel.

- Ensine as crianças a pedir 
auxilio à polícia (pessoalmen-
te ou por telefone) ou às pes-
soas conhecidas, quando per-
ceber estranhos em atitudes 
suspeitas; 

- Conheça os amigos de seu 
fi lho. (PMPR)

WWW.IPB.ORG.BR/CONGRESSO


