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Felicidades!!

Aniversariantes da semana

Domingo | 21/06
Adriana Cristina Tolentino Alkmim
Alexandre de Matos Reis Ferreira
Ana Paula Campos de Meira
Claúdia Marize C. de Souza Campos
Gustavo Dias dos Santos
Karla Cristina Carvalho de Santos
Patrícia da Silva Coelho
Priscila da Silva Gabriel
Vanessa Lacerda Santos Smith

Segunda | 22/06
Gustavo Batista Borges
Marcelle Carolline de Souza Dias
Maria Dirce Gomes Diniz
Maria Nicia da C. Almeida
Mário Lúzio Cantão Lorentz
Marlon Marcio da Silva Gualberto
Rose Mary Silva Braga
 
Terça | 23/06
Erika Couto Ferreira Todorov
Esther Meirelles Gomes
Francisco Guilherme W. Filho
Giovanni Vaz Rodrigues
Jacqueline M. Rodrigues Chaves
Juliana Souza Queiroz
Lea Maria Campelo Abreu
Luciane Cristina N. da Silva Melo
Maria Clara Barbosa Lima
Marta da Silva Lins
Ricardo Murilo de Souza
Samuel Cury P. Vaz de Melo
Samuel Lopes Brocanelli
Wagner Vasconcelos Melo
Walyson Junio Guimarães

Quarta | 24/06
Alexander Gendice
Barbara Teles
Davi Boaventura L. Figueiredo
Dayse G. Soares de A. Figueiredo
Gabriel dos Santos Gonçalves
João Lucas Passos Viana
João Vitor Silva Dias
Júlia Ferreira Castanheira
Lívio César Dayrell Pereira
Manuela Colares Chaves
Maurício Anderson D. Magalhães
Natan Jarrel de Oliveira Generoso
Rosária Lucas Cardoso Elias
Ruth Batista Moreira e Silva
Samuel Boaventura L. Figueiredo
Vivian de Paula Augusto Moreira
 
Quinta | 25/06
Gelcino Pereira de Oliveira
Giselle Machado Freitas Neves
Guilherme Mota Avelar Gomes
Helenita Vieira Marcelo
Josiane de Moura
Karen Taís Lopes de Oliveira
Marcelo Willian dos Santos Lopes
Marcos Adelson de Castro
Maria Olávia da Silva Saraiva
Paulo César Amorim
Samara Souza Vieira Lara

Sexta | 26/06
Alexandre Loures Bandeira Dias
Aline Fonseca Souza Silva
Celine Silva Nêdes C. de Siqueira
Helenita Borja
Lêda Maria Belliro Egg
Ricardo Gonçalves Fernandes
Sérgio Eustáquio de Freitas
Stella Mara dos Santos Horta
Weber de Freitas Carvalho
 
Sábado | 27/06
Adriana Paula Ferreira Silva
Antonio Cláudio de Almeida Diniz
Israel Soares Duque Nogueira
Raphael Faria Melo Freitas

A Oitava informa:
Ministério Monte Sinai
Reunião dia 28/06, às 11h, na sala 121. O Ministério Monte Sinai convida os 
profissionais de saúde para participar do ministério (médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, terapeutas 
ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogo). Para participar deve ser membro 
da igreja. Contato com Carine pelo e-mail: montesinai@oitavaigreja.org.br.

Ministério de Mulheres | Bazar do artesanato
O Ministério de Mulheres solicita doações de roupas femininas, masculinas, infantis, 
calçados, acessórios e outros. Contamos com as suas generosas doações. As doações 
podem ser entregues na Oitava Igreja. Informações: (31) 3449-8615 - Onices.

MENSAGEM DE CAPA

Jesus voltará em Poder e Glória
1 Co 15:25; Ap 19:11-16. (Teologia Sistemática: Louis 
Berkhof)

Algo único, inigualável, maravilhoso. Cristo 
voltará no fi m do mundo com o propósito de 
introduzir a era vindoura, o estado eterno das coisas, 
e o fará inaugurando e completando dois eventos 
formidáveis, que são a ressurreição dos mortos e o 
juízo fi nal; (Mt. 13.49; Lc. 9.26; Rm. 2.3-16).

Quando Jesus anuncia a Sua segunda vinda 
Ele prepara a igreja para algo que é importante, e 
junto com o aviso do retorno, vem um recado de 
alerta. Estejam preparados. Saibam que eu voltarei, 
mas não direi quando, mas estejam preparados. Eu 
entendo esta mensagem como se Jesus estivesse 
querendo nos dizer o seguinte: não coloque os seus 
olhos no futuro, cuide do seu HOJE, faça o que Eu 
te criei para fazer, faço o que Eu quero que você 
faça e seja quem Eu desejo que você seja.

A mensagem da Segunda Vinda deve abrir os 
meus olhos para o presente, para o mundo em 
que eu vivo, para o período dos ÚLTIMOS DIAS 
em que estou inserido. Sabemos sobre a segunda 
vinda apenas o que é preciso saber. Não preciso 
de especulações e adivinhações. Preciso saber 
que o meu Senhor veio e voltará. Que voltará em 
poder e glória em um dia que não sei qual é, e que 
neste dia os fundamentos da terra serão abalados, 
meus olhos perceberão, meus ouvidos escutarão e 
o mundo se transformará. O meu papel até este 
dia chegar? Viver cheio do Espírito Santo, obedecer 
todos os mandamentos e estatutos, ser sal da terra, 
luz do mundo, pedra de passagem e instrumento 
manuseado pelas mãos de Deus.

Devo aguardar este dia, mas viver o presente. 
Devo saber sobre este dia, para me encher de 
esperança. Devo saber deste dia, para não duvidar 
da vitória. Devo saber deste dia, para escrever hoje 
minha história.

Só pode voltar quem já veio.
A primeira vinda do Rei Jesus foi a maior 

demonstração de amor da história. Nosso Senhor 
veio como servo para nos ensinar, e para nos salvar. 
Seu ministério nos orienta a vivermos o evangelho 
de forma plena, aprendendo o valor do amor, do 
perdão, do cuidado e somos lançados diante do 
maior desafi o da história... TRANSFORMAR O 
MUNDO. Sua morte nos revela o seu imenso amor. 
Amor incalculável, amor incomparável. Jesus 
vai para a cruz para pagar por algo que Ele não 
fez, mas que somente Ele podia pagar. Doou Seu 
sangue. Sangue de Jesus, símbolo de amor e de 
perdão. Sua ressurreição revela a Sua divindade, o 
seu poder sobre a morte, sobre o inferno e na Sua 
ascensão vem uma declaração que ecoa por todos 
os ÚLTIMOS DIAS: Ele voltará. 

“Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.... e 
verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, 
com poder e muita glória” (Mt 24.30). Com relação 
à Parousia ou Segunda Vinda de Cristo podemos 
dizer:

1) DATA DA SEGUNDA VINDA: Não se sabe a 
data e todas as tentativas do homem em descobrir 
esta data estão fadadas ao fracasso. Virá como um 
ladrão e pegará a todos de surpresa. Por isto temos 
que estar sempre alertas, atentos e preparados 
para este momento.

2) SERÁ UMA VINDA PESSOAL: “Este Jesus que 
dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo 
como o viste subir”. (At. 1.11). Jesus os estava 
deixando e Jesus voltará.

3) SERÁ UMA VINDA VISÍVEL: Vários textos 
indicam isto; Mt. 24.30, Mt. 26.64; Mc. 13.26, Lc. 
21.27, At. 1.11, Cl. 3.4, Tt. 2.13, Hb. 9.28, Ap 1.7.

4) SERÁ UMA VINDA GLORIOSA E TRIUNFAL: 
A segunda vinda de Cristo, ainda que pessoal e 
visível, será muito diferente de Sua primeira vinda. 
Ele não voltará no corpo de Sua humilhação, mas 
num corpo glorifi cado e com vestes reais, Hb. 
9.28. As nuvens do céu serão a Sua carruagem, Mt. 
24.30, os anjos o seu corpo da guarda, 2 Ts. 1.7, os 
arcanjos os seus arautos, 1 Ts 4:16, e os anjos de 
Deus serão o seu glorioso séquito, 1 Ts 3:13; 2 Ts 1:10. 
Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
triunfante sobre todas as forças do mal, havendo 
posto todos os Seus inimigos debaixo dos Seus pés, 

Eduardo Borges
Pastor auxiliar e
responsável pela 

Mocidade
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26/07
 9h e 11h

O que signifi ca Escatologia? Escatologia signifi ca 
“Doutrina das Últimas Coisas” e, portanto, tem como 
objetivo o estudo das profecias concernentes ao fi m 
desta era e a volta de Cristo. Há diferentes correntes de 
interpretação (hermêneutica bíblica) sobre o assunto, o que 
coloca os cristãos em três grandes grupos: Pré-milenistas, 
pós milenistas e amilenistas. Biblicamente, cremos, que 
haverá um fi m e, que o mesmo é um desenrolar da história 
onde Cristo é o Centro e o Senhor de tudo. 

O que signifi ca a expressão “os últimos dias”? “Os 
últimos dias” - uma expressão bíblica - caracterizam os 
tempos entre a primeira e segunda vinda. Eles envolvem 
os seguintes acontecimentos: encarnação, crucifi cação, 
ressurreição, ascenção, derramamento do Espírito Santo 
(pentecostes), a expanção missionária, os sinais da volta 
de Cristo, a grande tribulação, a volta visível de Cristo 
em poder e grande glória, o arrebatamento da igreja, a 
ressurreição dos mortos, o juízo fi nal e os novos céus e 
nova terra. 

Como será a segunda vinda de Cristo? Virá como 
ladrão. Será visível, pessoal, corporal e virá subitamente! E 
é iminente do ponto de vista profético. E está próxima do 
ponto de vista histórico.

 Haverá um milênio literal? Em Apocalipse 20 aparece 
uma expressão em que o diabo é preso por mil anos e os 
santos reinam com Cristo por mil anos. Será um milênio 
literal?! Os cristãos divergem quanto a interpretação deste 
texto, daí os pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. 
Alguns acreditam que haverá um milênio literal. Outros, 
não aceitam bem esta intepretação, pois, consideram 
que não existe uma sólida base de hermenêutica bíblica 
sobre este assunto e, que o livro de Apocalipse não pode 
ser interpretado de modo literal em tudo. Ele é um livro 
cheio de simbolismos. A igreja Presbiteriana do Brasil, 
compreende que os mil anos são simbólicos e sinônimo 
dos últimos tempos: O período entre a primeira e segunda 
vinda: o período que nós estamos vivendo. 

O que signifi ca Satanás será amarrado por 1000 anos? 
Se amarrado for intepretado como literalmente que ele não 
está fazendo nada, então, o diabo está com uma corrente 
muito grande. Satanás está vivo e ativo no planeta terra. 
Mas vivemos o “já e o ainda não”. Isto é, os sinais do Reino 
e da Vitória de Cristo “já” estão entre nós, “mas ainda não” 
em plenitude. Satanás já foi derrotado na cruz, mais ainda 
não foi manifesta sua derrota fi nal, conforme está escrito 
em Apocalipse 20.10. Amarrado, pois deve ser interpretado 
como impedido.

Satanás, já foi derrotado na Cruz, está impedido de cegar 
e de bloquear o crescimento da pregação do Evangelho.  Por 
isso vivemos tempos em que o Evangelho segue crescendo 
em todo o mundo. Mesmo nas pequenas ilhas e pequenos 
povos a pregação do Evangelho segue avante. O Evangelho 
de Cristo segue triunfando. E períodos de reavivamento 
alcança o povo de Deus. Como vivemos o “já” e o “ainda 

não” somos biblicamente orientados para “resistir ao diabo”. 
Revestir da armadura de Deus e enfrentar fi rmemente a 
batalha espiritual. Devemos resistir, repreender, amarrar e 
expulsar os demônios. A derrota fi nal do diabo e seus anjos 
malignos será vista e conhecida por todos na gloriosa volta 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

Quem é o anti-Cristo? A Bíblia fala de anti-cristos e 
Anti-Cristo. Anti não signifi ca apenas contra Cristo, mas 
também aquele que se coloca em lugar de Cristo. Toda 
pessoa, líder político, líder religioso que se coloca contra 
Cristo ou em lugar de Cristo é um anti-Cristo. E haverá 
uma fi gura, um poder maior que encarnará esta plena 
oposição a Cristo.

A igreja passará pela grande tribulação? A igreja em 
toda história sempre enfrentou, enfrenta e enfrentará 
tribullações. Haverá, segundo as Escrituras, uma grande 
tribulação. A igreja terá que enfrenta-la e a enfrentará 
corajosamente. A tribulação também purifi ca a igreja, mas 
o Senhor intervirá libertando e salvando o Seu povo. 

Haverá o arrebatamento? Claro que haverá. Será no 
dia da volta do Senhor. Certamente é um acontecimento 
glorioso, esperado por todos os crentes em todas as 
épocas da fé cristã. Ele dirá: “vinde benditos do meu Pai”. 
Lembrando que o Senhor disse que Ele virá como ladrão. 
Não sabemos nem o dia nem a hora. 

E os sinais da sua vinda? Os sinais da sua vinda descritos 
em Mateus 24 sempre podem ser vistos na história humana. 
Eles indicam que estamos vivendo os últimos dias e o 
propósito dos sinais é alertar cada crente, e a igreja como 
um todo, para vigiar e esperar a volta de Cristo. 

Como a igreja deve esperar a volta de Cristo? A igreja 
deve esperar a volta de Cristo em santidade e vigilância, 
crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. 
Deve ser missionária e procurar espalhar o Evangelho de 
Cristo em todas as nações. E chamar a todos, urgentemente, 
a renderem suas vidas a Cristo. 

“Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou 
épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade; mas 
recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria e até aos confi ns da terra.” (Atos 1.7,8). 
“Esperando e apressando a vinda do Dia de Deus, por causa 
do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos 
abrasados se derreterão”. (2 Pedro 3.12). “Apressando”!!! 

Se podemos fazer isto, porque não?

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular

MENSAGEM PASTORAL

Coragem! Jesus voltará!!

Vamos juntos desenvolver nosso
mascote dos juniores?

Escreva uma história, conte como
ele é, o que faz e como ele pode nos 

ajudar a ensinar sobre jesus.
Envie seu personagem para a coordenacão 

dos juniores! Mãos a obra pessoal!

Vamos juntos desenvolver nossoVamos juntos desenvolver nosso



MATEUS 6.1 | “Guardai-vos de 
exercer a vossa justiça diante 
dos homens, com o fi m de serdes 
vistos por eles; doutra sorte, não 
tereis galardão junto de vosso Pai 
celeste.”
 
MATEUS 6.2 | “Quando, pois, de-
res esmola, não toques trombeta 
diante de ti, como fazem os hipó-
critas, nas sinagogas e nas ruas, 
para serem glorifi cados pelos ho-
mens. Em verdade vos digo que 
eles já receberam a recompensa.”
 
MATEUS 6.3 | “Tu, porém, ao dares a 
esmola, ignore a tua mão esquerda 
o que faz a tua mão direita.”

MATEUS 6.4 | “Para que a tua esmola 
fi que em secreto; e teu Pai, que vê 
em secreto, te recompensará.”
 
MATEUS 6.5 | “E, quando orardes, 
não sereis como os hipócritas; 
porque gostam de orar em pé nas 
sinagogas e nos cantos das praças, 
para serem vistos dos homens. 
Em verdade vos digo que eles já 
receberam a recompensa.”

MATEUS 6.6 | “Tu, porém, quando 
orares, entra no teu quarto e, 
fechada a porta, orarás a teu Pai, 
que está em secreto; e teu Pai, que 
vê em secreto, te recompensará.”

MATEUS 6.7 | “E, orando, não useis 
de vãs repetições, como os gentios; 
porque presumem que pelo seu 
muito falar serão ouvidos.”

 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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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

- Economize água e energia 
elétrica. Faz bem para o bolso 
e para a natureza.

- Respeite o pedestre, dando-
lhe preferência ao atravessar 
pela faixa de pedestre 
onde não há sinalização 
semafórica.

- Ao retirar dinheiro do 
banco, guarde-o com cuidado 
em local discreto. Não conte 
dinheiro em público. Saindo 
do banco, certifi que-se que 
não está sendo seguido; 
(PMSP)

Você sabia que a Oitava Igreja possui uma biblioteca 
com mais de 5.000 exemplares e estão disponíveis para 
a sua edificação e crescimento espiritual? Visite-nos 

na sala 103, aos domingos, de 9h às 12h.

Tarde da Benção! Toda terça-feira, de 14h às 15h. Venha participar
do culto ao Senhor na Tarde da Esperança.

Após o culto, Reunião de Oração de 15h às 16h. Esperamos você!

Tarde da Esperança


