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Felicidades!!

Aniversariantes da semana

Domingo | 28/06
Carolina Aparecida Bueno Santana
Fabiana Aparecida Lemos Leão
Fernanda Bruna Gomes Da Silva
Graziele Braz Coelho De Assis
Heloísa Fortuna
Isabel Cristina Passos De Lima Viana
Jânio Augusto Campos Borges
Josélia Prado Vieira
Maria Eduarda De Souza Goulart

Segunda | 29/06
Amanda Alves De Abreu Diniz
Cintia Couto De Souza Caetano
Glaucio Lopes Ramos
Irene Laranjo Silva Oliveira
Saymonton Acarroni De Aguiar
 
Terça | 30/06
Dênio Moura De Melo
Denise Gomes Da Silva
Francisco De Souza Viana
Henrique Ubiratan França Silva
Jacqueline Amanda F. Dos Santos
Jussara Duarte Vital
Leonardo Giboski Hamzi
Magda Nogueira De Oliveira
Maria Da Glória Pereira
Natanael Rodrigo Horta
Pablo Baldoni Assis
Paulo Roberto Coimbra
Rafael Garabini Quirino
Robert Júnior Apolinário
Ronaldo Silveira Ferreira
Rúben Gonçalves Do Vale
Sonia Maria Neri

Quarta | 01/07
Ana Beatriz Amâncio Caldeira
Elaine Maria Viana
Francisco Xavier M. De Souza
Gabriella Santiago Gonçalves
Jandira Soares De Queiroz Bruno
Josias Cândido Da Silva Júnior
Laryssa Magalhães Silva
Lilian Lopes De Sousa
Luis Carlos Kehl
Maria Do Carmo Maciel
Pedro Ivo De Oliveira
Samuel Augusto Taiar Gonçalves
 
Quinta | 02/07
Carlos Alberto Paulo
Isaías Cordeiro De Ávila
Maria Lourdes Soares De Souza
Silas De Souza Silva

Sexta | 03/07
Ana Lucia Soares Zucaib
André Azevedo Costa
Antoniel Nascimento Da Silva
Arthur Machado Martins
Cleber Andrade Da Silva
Eduardo Henrique De Faria
Frederico Alves Dos Santos
Gláucia Alves Dos Santos
Junia Marise Scalso Cunha
Karoliny Alves Da Cruz Leite
Maria Antonieta Oliveira Farjado
Maria Eunice Guimarães
Rafael Aleixo Favarini
Rosemarie Lydia Schutze
Rosemary De Oliveira Barbosa
 
Sábado | 04/07
Adelcio Nogueira Noronha
Darcy Gomes Rezende
Eduardo E. De Souza Torsani
Evandro Pereira Da Silva
Hugo Mendonça Da Costa Lino
Júlia Ferreira Marques Fraga
Julia Graziella P. Xavier De Brito
Julio Cesar Spindola Barbosa
Maressa Moraes G. De Araújo
Maria Madalena Duraes
Mariana De A. Bahiense Moura
Ricardo Joab De Souza
Rosa Lopes De Oliveira Soares
Sebastião Costa Sobrinho

A Oitava informa:
Ministério Monte Sinai
Reunião dia 28/06 (amanhã), 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.

Desperta Débora | “Mães de joelhos, filhos de pé”
O Desperta Débora, convida você mulher a participar da reunião de oração que 
ocorrerá dia 04/07, às 9h, na sala 121, na Oitava Igreja. Para mais informações entre 
em contato pelo telefone (31) 3449-8615 - Onices.

Os “Jovens Adultos” convidam 
você para um tempo de 
comunhão, celebração, 
exaltação, edificação e 

evangelismo no próximo sábado, 
às 20h, na sala 06 (subsolo). 

Venha conhecer nosso trabalho!

Junta Diaconal  |  Doação
A Junta Diaconal solicita doação de: 1 berço estreito; 1 guarda-roupa infantil ou 
de 2 portas; 1 cadeirinha de alimentação; 1 chiqueirinho e 1 carrinho de bebê. Mais 
informações (31) 3449-8600 - Geraldo Terceiro.

 Abertura das inscrições para os cursos de artesanato do 2º semestre. Abertura das inscrições para os cursos de artesanato do 2º semestre.
04/07 | 8h às 15h  |  Na Oitava 

Hoje, às 17h
na oitava igreja



MENSAGEM DE CAPA

Como a igreja deve
esperar a volta de Cristo

antes exige de nós atitude, ousadia e intrepidez.
As palavras seguintes são do amigo e irmão 

Ronaldo Lidório: “Talvez vivamos hoje dias 
melancólicos ao visualizar a Igreja quando manchas 
e mazelas tendem a levar nossa esperança para 
o cativeiro da desilusão crônica. A casa está mal 
arrumada, o vestido da NOIVA não nos parece branco, 
há graves rumores de que ela não fi cará pronta. É, 
porém, em momentos assim, que Deus intervém. 
Lava as vestes do Seu povo, levanta o caído, renova o 
profeta, purifi ca a Igreja e nos dá sonhos de alegria. 
Chegará o dia, e não tarda, que seremos tomados 
por Jesus. Neste dia há de se dizer: ‘Eis o Noivo’, é o 
Senhor que conduz a Igreja. Jamais a deixou só. Como 
é fi el!”.

O processo de adorno da NOIVA envolve 
ainda: evangelismo e testemunho, frutos de um 
compromisso missionário; defesa da fé evangélica 
(ou seja, do jeito que as Escrituras dizem que 
deve ser a fé); comunhão sincera e perseverante 
com os irmãos que estão na mesma estrada da 
fé evangélica; fi rmeza doutrinária; perseverança 
diante das perseguições; alegria contagiante; 
expectativa confi ante… e trabalho, muito trabalho 
visando uma colheita abundante.

No livro do Apocalipse encontramos o NOIVO 
dizendo: “Eis que venho em breve!” (22: 7,12), e o 
Espírito e a NOIVA dizendo: “Vem!”.

Você pode unir sua voz à voz do Espírito e da 
NOIVA e dizer: “Vem, NOIVO! Vem Senhor Jesus!”

As Santas Escrituras usam algumas fi guras 
para descrever a Igreja do Senhor Jesus: lavoura, 
edifício, corpo, rebanho, casa, noiva. Esta Igreja 
é muito mais do que uma organização. Ela é um 
organismo divino, vivo, dinâmico.

Desde que o Senhor Jesus passou por esta terra 
estamos vivendo os “últimos dias” e a mensagem 
continua sendo a mesma: “em breve o Noivo 
voltará para buscar sua noiva”. Uma questão que 
deve estar bem resolvida em nossos corações: 
como a NOIVA deve esperar o NOIVO?

O livro do Apocalipse sugere: “Regozijemo-nos! 
Vamos nos alegrar e dar-lhe glória! Pois chegou 
a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já 
se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fi no, 
brilhante e puro. O linho fi no são os atos justos dos 
santos” (Ap. 19:7,8).

A NOIVA deve esperar o NOIVO, adornada, 
bela, santa, pura. O texto do Apocalipse é claro ao 
afi rmar que a noiva adornada é motivo de grande 
alegria nos céus. O texto que lemos em Apocalipse 
nos mostra que há alegria no céu quando a NOIVA 
do Cordeiro está sendo adornada para as bodas. Sob 
a ótica celeste, os adornos não são os mármores 
caríssimos, nem as edifi cações suntuosas, nem as 
denominações infl uentes, mas as ações dos santos.

A NOIVA é adornada com a fi delidade dos crentes. 
A NOIVA do Cordeiro é adornada para as bodas, 
quando crentes em Cristo decidem se envolver e se 
comprometer de maneira integral com o Reino de 
Deus (e isso passa por um comprometimento com 
a Igreja local – que existe para reunir os crentes 
salvos por toda a parte). A NOIVA é adornada 
quando os crentes são fi éis aos votos que fi zeram 
a Deus. Tais votos implicam em empreender uma 
luta incansável e interminável contra o império da 
escuridão e contra sua própria vontade caída.

A NOIVA é adornada com a santidade dos 
crentes. O linho fi níssimo do qual é feito o vestido 
da NOIVA é composto pela seguinte matéria-
prima: a santidade do crente. Adornamos a NOIVA 
do Cordeiro com nossos atos de justiça, retidão e 
santidade. Isso é mais do que ser um crente passivo, 

Gidiel Câmara Jr.
Pastor auxiliar e

responsável pelo 
Jovens Adultos e EBT
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Nós da Oitava Igreja devemos orar sempre em 
agradecimento e em intercessão para que Deus continue 
abençoando o ministério, vida e a família do Pr. Jeremias 
Pereira da Silva. Ele foi ordenado Pastor Presbiteriano em 30 
de junho de 1979 e iniciou o seu pastorado na Oitava Igreja 
em 17 de janeiro de 1982. Portanto, são 36 anos de ordenação 
dos quais 33 anos são de pastorado na Oitava. 

Foram inúmeras as bênçãos que Deus lhe concedeu até 
aqui, desde o seu chamado ao Sagrado Ministério. Ele o tem 
exercido aqui, e também fora dos arraiais da Oitava Igreja, 
estando sempre atento ao mover do Espírito Santo sobre a 
Igreja na terra.

O Nosso testemunho é de ser o Pr. Jeremias um servo 
de Deus cujas características o tornam pessoa que faz 
grande diferença no Brasil e no mundo. A nossa oração 
é para que Jesus o abençoe a fi m de sempre buscar um 
relacionamento íntimo com Deus, alcançando liberdade de 
se derramar diante do Senhor, abrindo-lhe completamente 
o mais profundo de seus sentimentos. Oramos, ainda, para 
que o Senhor o mantenha líder efi caz; zeloso na pregação 
e ensino da Palavra de Deus; cuidadoso; sincero e humilde 
na dependência do Eterno e valente guerreiro para encarar 
cada novo desafi o que ainda virá.

Alguns testemunhos dos de fora:
“Amigo Pastor Jeremias, receba a minha saudação neste 

momento tão peculiar do seu ministério: 36 anos servindo 
ao Senhor da Igreja como pastor ordenado. Creio que Deus 
sempre o usou, e continuará usando, para a glória do Senhor. 



Minha oração é que o irmão continue sendo benção, sempre 
quebrantado nas mãos de Deus. O amigo e servo, Roberto 
Brasileiro”. Pr. Roberto Brasileiro Silva – Presidente da IPB – 
Igreja Presbiteriana do Brasil.

“Presto minhas efusivas homenagens ao Reverendo Jeremias 
Pereira da Silva pelos seus 36 anos de ordenação e 33 anos 
de Oitava. Jeremias é um amigo pessoal, com quem tenho 
liberdade de abrir o coração. É um dos mais importantes líderes 
evangélicos da nossa nação. Um homem que infl uencia a nossa 
geração. É um pregador singular, um conselheiro sábio, um 
pastor segundo o coração de Deus. Seu ministério é frutífero 
não apenas em sua amada igreja, mas, também, em outros 
arraiais. Deus seja louvado pela sua vida, seu ministério e sua 
família!” Pr. Hernandes Dias Lopes. 

“Pr. Jeremias, homem de Deus, usado por Deus para glorifi car 
o nome Dele nas áreas de missões, evangelismo e edifi cação. 
Continue!” Pr. Dr. Russell Shedd – teólogo, missionário.

“36 anos = 120.000 Déboras + 45 países + milhares abençoados 
+ igrejas plantadas +++. Só Deus sabe. Aleluia!” Pr. Marcelo 
Gualberto.

“Jeremias é um amigo, um exemplo, uma grande inspiração 
e uma benção pra nós e para a igreja brasileira. Seu ministério 
é digno de celebração. Parabéns!” Pr. Paulo Mazoni – Igreja 
Batista Central de BH.



Estamos encerrando o primeiro semestre da 
nossa ESCOLA BÍBLICA DE TREINAMENTO. Louvamos 
ao Senhor Deus pelo empenho, dedicação e zelo 
de cada um dos nossos professores e alunos. 
Este foi um tempo muito proveitoso!

O próximo semestre já está sendo preparado. 
As inscrições serão abertas no início do mês de 
Julho. Procure o assunto que deseja estudar 
neste módulo e faça sua inscrição!

Foi no dia 09 de Junho passado, quando no 
mundo todo, inclusive no Brasil, divulgou-se 
novamente o calendário de vacinas indicadas 
para todas as faixas etárias. A vacinação 
é a maneira mais eficaz de evitar doenças 
imunopreviníveis, como a poliomielite 
(paralisia infantil), sarampo, tuberculose, 
rubéola, gripe, hepatite B, febre amarela, entre 
outras. 

O calendário básico de vacinação inicia-se 
logo após o nascimento, segue na infância, 

adolescência e nas demais fases da vida como 
na idade adulta, terceira idade e gestantes.

Confira, o Calendário Nacional de Vacinação 
no site portalsaude.saude.gov.br, se você e sua 
família estão com todas as vacinas em dia: a 
imunização é uma das formas de se cultivar 
Saúde!

O Ministério Monte Sinai está à disposição 
para esclarecer suas dúvidas sobre Saúde. 
Cuide sempre do seu corpo, pois ele é o Templo 
do Espírito Santo!

Dia Mundial da Imunização
MINISTÉRIO

Monte Sinai
OITAVA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE

DICA DE SAÚDE

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 nosso



Descansemos na certeza de que os que 
dormem em Cristo, estão com Cristo. Os nossos 
amados que que morreram em Cristo, enquanto 
seu corpo, suas cinza ou atómos do seu corpo 
estão em algum lugar deste mundo, suas almas 
gozam e se alegram na presença de Cristo. Ora, 
quem é de Cristo resolveu o seu único problema 
neste planeta: onde passarão a Eternidade. Se uma 
pessoa viver nesta terra 200 anos e não resolver 
sua situação com Cristo, perdeu 200 anos. Os 
nossos que partiram eles estão bem. Muito bem. 
Eles estão com Cristo. 

Tenhamos saudade dos que foram, sem ter 
desespero. Quando uma pessoa que amamos 
partiu para estar com Cristo, é certo que ele nos 
deixou. Sentimos a perda, a falta, a separação, a 
ausencia, o relacionamento, o luto, a dor.  Não 
importa o modo ou a idade que partiu para a 
Eternidade, sofremos mas não desesperamos! 
Encerrou o projeto de vida daquela pessoa entre 
nós, temporariamente, está encerrado. Mas....
háverá a ressureição dos mortos no dia de Cristo!!!

Reafi rmemos a certeza da primeira ressureição. 
Na volta de Cristo, haverá a primeira ressureição. 
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Os nossos que partiram para Cristo, serão 
ressuscitados em corpos gloriosos e nós, os que 
estivermos vivos, na volta de Cristo, seremos 
transformados para o encontro com o Senhor nos 
ares. Reencontro da Familia de Deus. Juizo fi nal. 
Condenação dos que não são de Cristo. Mas todos 
os de Cristo, ressuscitados e transformados, Gente 
com corpo glorioso, viverão nos novos céus e na 
nova terra. E o Reino do Senhor será para sempre 
e sempre e sempre. Promessas do Eterno. 

Consolemos e encorajemos uns aos outros 
com esta esperança. Fortaleçamos a nós mesmos 
com esta viva e bendita esperança. Consolemos 
os enlutados. Confortemos os que sofrem. 
Recordemos, sempre, que nessa vida e nesse 
corpo, nossa passagem é por breve tempo no 
planeta como agora existe. Choremos com os que 
sofrem. Estejamos proximos  de algum modo e 
encontremos maneira de encorajar uns aos outros 
a seguir alegres no Senhor.

Vivamos uma vida de santidade e Piedade. Na 
certeza que aguardamos o retorno de Cristo, devemos 
buscar uma vida de pureza, piedade e integridade, 
uma vida de santifi cação e que honre o nome de 
Cristo e seja um bom testemunho tanto para os de 
dentro e para os de fora.

Cresçamos na Graça. Isto é, dia a dia tornemo-nos 
mais semelhante a Cristo. Firmemos em sua Palavra 
e em suas Santas Promessas. Procuremos realizar 
sua Vontade. Não nos deixemos seduzir por falsos 
ensinos e engano de falsos mestres. Vivamos com 
sobriedade: Equilibrio entre conhecimento e poder do 
Espirito Santo. A vida Cristã saudável envolve crescer 
na graça nas quatro aréas da vida constantemente: 
Fisica, social, mental e espiritual. Nascemos na fé 
pela Graça, vivemos na Graça , crescemos na Graça, 
Servimos na Graça e quando tudo terminar, a Ele a 
Glória prá semrpe. Amém.

Levantemos os olhos para realizar a grande colheita 
antes do fi m.. Há milhões sem Cristo esperando que 
um de nós, ou que nós - a igreja de Cristo - chegue 
junto e testemunhe a mensagem da Cruz, e pregue a 
palavra da vida Eterna em Cristo Jesus. Levantemos 
os olhos e apressemos a vinda do Senhor.  Podemos 
apressar a vinda de Cristo pelos menos de tres 
maneiras:

1) orando: “Venha o teu Reino”; “Maranata, ora 
vem Senhor Jesus”!! 

2) Missionando, isto é, evangelizando o mundo a 
partir de nossa cidade; parceiros na evangelização do 
mundo. 

3) Servindo ao Senhor numa igreja local e 
cooperando para edifi cação uns dos outros, vivendo 
juntos em fé , esperança e amor.  Sabendo que no 
Senhor o nosso trabalho não é vão!!!

Pr. Jeremias Pereira
Pastor titular

MENSAGEM PASTORAL

Até que ele venha
Como devemos esperar a volta de Cristo?



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

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

OUTRO EVANGELHO?
“...ainda que... um anjo vindo... vos pregue evangelho que

vá além do que vos temos pregado, seja anátema” (Gl. 1.8)

Quando você ora e a resposta demora, muitos dizem: “Algo deve 
estar errado em sua vida espiritual se você pede e não recebe o que 
pediu.” Essa capciosa sugestão induz-nos a erigir uma imagem de 
ouro pagã: nós mesmos! Devemos tornar-nos adequados através de 
sacrifícios fi nanceiros, da quebra de maldições e de tantas outras 
coisas, para que Deus nos ouça e aceite nossas orações. Esse é o 
discurso de outro evangelho, onde o homem é o centro e não Cristo.

A mensagem rende culto ao poder, ao dinheiro, à saúde e à qualidade 
de vida melhor. Esse evangelho, por quem os sinos dobram, arrebata 
corações e reúne um exército de seguidores que pensam e valorizam 
muito mais as coisas desta vida. Encorajo você a enxergar com a 
perspectiva de Deus, pois quando o fazemos, não nos preocupamos em 
enfrentar as tempestades e também não nos inquietamos com o futuro.

Quando a segurança da infalível graça de Deus é mais importante do 
que as circunstâncias que atravessamos, nada mais importa. Quando 
isso é uma realidade em nós, recebemos a liberdade para afi rmar como 
Paulo: “Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para 
o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos quer morramos, somos do 
Senhor” (Rm 14.8). (Referência para leitura: Gálatas 1.1-9). (Fonte: Cada Dia)

REFLEXÃO


