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Felicidades!!

Aniversariantes da semana

Domingo | 05/07
Adilson Tinoco Corrêa
Ana Fátima Soares Pimenta
Ângela de Miranda Henriques
Boanerges Domingos de Abreu
Dalmir Carneiro Trotta
Edson Gonçalves
Fabíola Magalhães Gomes
Flavia Vieira Storck de Lacerda
Georgia Kelly de Cassia F. E Souza
Giovanna Hadassa C. De Meira
Helena Maria Vieira
Joana Darc Castro Machado
Lidiane Julia Bueno
Mercia Cristina C. Gonçalves
Nicole Evans de Aquino Rodrigues
Roberta Zuba Andreoli
Roosevelt Sebastião Pinto Coelho
Ruth Alves de Abreu Diniz

Segunda | 06/07
Abraão Campelo D. De Abreu
Ágata Ferreira Ramalho
Antonio Inácio da Silva
Antonio Luiz do Carmo
Arthur Nunes Alves Bomfá
Carmen Aparecida Rizzi
Daniel Fernandes Azevedo Júnior
Flávia Alves Prado Braga
Frankstone Gomes dos Santos
Giovanna Durães Fauro Carvalho
Hudson Oliveira Alves
Josiane R. dos Santos Silva
Márcio Gomes da Silva
Priscila Rosa da Rocha Cunha
Samuel Alves B. M. de Oliveira
Valdir Boaventura Pereira
 
Terça | 07/07
Anita Mei Masukawa Souza
Antônio Carlos Braga Ramos
Arthur Lima Santos
Bárbara Pereira Stopatto
Eleides Almeida Tigre
Elisangela Muniz Valadares
Lidiane Alves Sampaio Gonçalves
Rafael Torres Melo
Sara Helena Soares

Quarta | 08/07
Jane Augusta de Freitas Borges
Joana Darc Simões Viana
Josiane Costa G. Magalhães
Luiza Boaventura M. Mendonça
Matheus Luiz Kattah Silva
Odneia R. dos Santos Silva
Sarah Carolina Lanza Souza
 
Quinta | 09/07
Célia Almeida Duarte Araujo
Letícia Vieira Oliveira Raposo
Lucas Meireles Duarte
Luciana de Melo Freitas Goulart
Maria Silveria Maximo da Silva
Otávio Augusto Leão Junior
Roberto Giannetti
Shirlei Ozório Nicácio
Tasso Luciano Mourão Barroso
Yuriew Vieira Moulaz

Sexta | 10/07
Bruna Martins Rezende Santos
Carlos Fabio Melo
Fabricia Alves Lopes
Hugo Leonardo Ribeiro
João Vitor Salatiel Gomes
Juliana Lessa Bini
Juliane Emídio Borba
Ludmila De Souza N. de Oliveira
Maria Onices Maier Rodrigues
Mirene Torres Melo
Welington Resende Cação
 
Sábado | 11/07
Alexandre Rodrigues de Andrade
Ana Paula C. de Miranda Rocha
Anna Clara Dornelas Rios
Cintia de Oliveira Conegundes
Daniel Miranda Torres
Flávia Gomes 
Florinda Ferreira de Souza
Isabela Silva Claudio
Luciana Rocha Emídio Freire
Marcela Chagas Teixeira
Marco Túlio Caldeira Figueiredo
Maria Suely Mesquita Francisco
Rafael Boffa Pascoal

A Oitava informa: MENSAGEM DE CAPA

Creia na mensagem da cruz
a mensagem de Cristo, o Messias, o Salvador, o 
Filho Amado do Deus Todo Poderoso. Ao contrário, 
a mensagem do anjo e a voz do próprio Deus 
incluíram a cruz para dizer a todos que Jesus veio 
do céu para a terra, nos mostrou o Caminho; foi 
para a cruz e de lá para o sepulcro; mas o sepulcro 
foi forçado a devolvê-lo. Do sepulcro Ele foi para o 
céu, de onde virá buscar a igreja e julgar os vivos e 
os mortos.

Desde então a mensagem da manjedoura uniu-
se à mensagem da Cruz e é, sem dúvida, a mais 
poderosa mensagem que uma pessoa pode ouvir. 
É também a mais segura mensagem à qual uma 
pessoa pode (e deve) se apegar. Esta mensagem 
não usa técnicas humanas de convencimento, 
pois traz consigo o poder de Deus que é capaz de 
convencer qualquer pessoa que queira, quanto ao 
pecado, juízo e justiça (Jo. 16:8).

A despeito do poder e conteúdo da mensagem 
ela, certamente é loucura para muitos. Ao mesmo 
tempo, ela é o poder de Deus para tantos outros (1 
Co. 1:17-25)

Os crentes em Cristo têm apenas uma 
mensagem a ser proclamada: a mensagem da cruz, 
pois ela contempla e revela o plano de Deus que 
redime o homem de seus pecados, levando-o de 
volta para casa, a casa do Pai. Esta é a mensagem 
a ser proclamada. Ou pregamos o que as pessoas 
desejam ouvir, ou pregamos a mensagem da Cruz. 
As duas coisas não caminham na mesma estrada.

Creia na mensagem da Cruz! Ela não é fruto da 
mente de um propagandista ou de um marketeiro. 
Ela não deseja tirar de você o que você tem. Ela diz 
que Deus quer dar a você o que você não tem. Ela 
não se agarra apenas à sua mente, mas à sua alma.

Creia na mensagem da Cruz! Ela será a sua 
salvação ou a sua condenação.

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!

Desde o amanhecer até o momento em que 
temos a oportunidade de colocar a cabeça em 
um travesseiro para um precioso e necessário 
descanso, nossa vida foi alvo de uma infi nidade de 
mensagens. Os propagandistas e profi ssionais da 
área de marketing sabem como criar um slogan, 
um jingle, oferecer uma imagem, uma melodia 
que fi cará gravada em nossa memória. Todas as 
técnicas de persuasão que estiverem à disposição 
serão usadas, certamente. O propósito não é o 
nosso bem-estar, nosso crescimento, a unidade da 
nossa família, nossa maturidade espiritual… NÃO! 
O propósito é a venda de algum produto (seja ele 
bom ou não).

Possivelmente você, sem perceber já se pegou 
cantarolando alguns destes jingles que ouviu em 
alguma propaganda. Ou, então, usado algum jargão 
ligado a algum produto que já tenha entrado para 
o repertório do povo. Isso nos leva a refl etir sobre 
o poder contido em uma mensagem.

Uma noite comum no Antigo Oriente um anjo 
apareceu para alguns pastores que faziam seu 
trabalho rotineiro e lhes entregou uma poderosa 
mensagem: “hoje nasceu na cidade de Davi, o 
Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc. 2:10). O anjo 
chamou esta mensagem de “boas novas de grande 
alegria”. E, realmente, esta mensagem mudou o 
curso da história.

Anos mais tarde, Jesus, o Salvador, se apresentou 
para ser batizado pelo Seu primo – João, o batista; 
Mais uma vez, uma voz do céu se fez ouvir trazendo 
uma poderosa e transformadora mensagem: “Este 
é o meu fi lho amado, em coloco todo o meu prazer; 
ouçam-no” (Mt. 3:17; Lc. 3:21).

Estas mensagens foram sendo proclamadas 
e o Reino de Deus sendo anunciado. Religiosos 
políticos tentaram silenciá-la usando os mais 
sórdidos métodos: difamação, calúnia, acusação, 
intimidação, prisão e morte. O Salvador anunciado, 
o Filho Amado foi caluniado, difamado, acusado, 
preso, condenado e morto em uma cruz (o paradoxo 
ainda é real: uma imunda, doída, humilhante, mas 
bendita cruz). A mensagem foi silenciada! Bem, 
este foi o pensamento dos adversários inimigos. 
Mas esta não era a realidade.

O uso da cruz tinha também como proposta 
silenciar a vítima e, sobretudo, sua mensagem. 
A história é testemunha que a cruz não silenciou 

Gidiel Câmara Jr.
Pastor auxiliar e

responsável pelo 
Jovens Adultos e EBT
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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, 1 carrinho de bebê e 1 
geladeira. Mais informações (31) 3449-8600 - Geraldo Terceiro.

Série de Palestras - Fortalecendo a Família | Programação
Nesta segunda-feira, dia 13/07, às 20h, estará na Oitava Igreja o Pr. Amauri Costa 
falando sobre o tema: Eliminando Ruídos na Comunicação. Haverá cuidador de 
crianças. Entrada gratuita.

Sônia (Soninha) com quem  vivi casado por breves 14 anos, 6 meses e 19 dias 

(04/12/1993). Através do nosso relacionamento ela conheceu o Senhor Jesus e se 

apaixonou por Ele, vivendo vida de submissão e fé exemplar. Uma esposa fantástica, 

mulher, amiga, companheira, parceira de tantos anos de vida e trabalho. Recordo 

com muitas saudades estas e outras qualidades e os detalhes de nossa vida como:  

namoro, noivado, casamento, nascimento das fi lhas, aniversários, viagens... Uma 

mãe maravilhosa, doadora, amável e carinhosa, da qual minhas fi lhas sentem uma 

saudade enorme. Uma profi ssional competente, médica ginecologista, sempre doce 

e carinhosa com suas pacientes. Uma amiga que conquistou relacionamentos tão 

sólidos, dos quais temos tanto carinho e somos por eles consolados diariamente e não 

teríamos como deixar de agradece-los. Louvo ao Senhor por nos ter dado Sônia, uma 

mulher maravilhosa! E oro para que Ele  nos sustente e console neste momento de luto 

e grande dor. Ao folhear sua Bíblia de cabeceira me chamou a atenção dois versículos 

por ela grifados em Jó 42: 2 e 5  “Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem 

ser frustados” e “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem”.

  Humberto, Ana Clara e Rachel. 

Dra. Soninha, como  
carinhosamente a chamávamos,  

dentre as inúmeras áreas onde serviu 
ao Senhor e aos irmãos, ela ajudou 

liderando GCOI de adolescentes 
e como anfi triã. Deixa em todos 
nós uma enorme saudade e a 

certeza de que nos reencontraremos 
naquele Grande Dia. A Oitava 

Igreja se solidariza e ora por santas 
consolações para nossos queridos 

irmãos Humberto, Ana Clara e 
Rachel, bem como em favor de todos 

os seus familiares.



A ASMA é uma doença infl amatória das 
pequenas vias aéreas dos pulmões (bronquíolos), 
com importante infl uência genética. O pulmão do 
paciente asmático é muito sensível e apresenta 
broncoespasmos sempre que exposto a agressões 
ambientais, como pólen, fumaça, poeira, ácaros, 
ar muito frio, etc. Os principais sintomas da asma 
são falta de ar, tosse, chiado no peito (sibilos) e 
extremidades dos dedos e lábios arroxeados.

A BRONQUITE AGUDA é geralmente causada 
por infl amação dos brônquios pulmonares (vias 
aéreas mais largas por onde o ar passa) causada 
por infecção viral ou bacteriana. Os sintomas mais 
comuns da bronquite são: tosse seca no início que 
progride com secreção persistindo por semanas, 
dores nos músculos e febre ligeira. Se houver 
chiados, eles serão mais fracos que na asma,

Prevenir as crises é sempre o melhor caminho. 

Seguem algumas orientações:
• Evite lugares sem circulação ou purifi cação 

do ar, bem como fumaça de cigarros;
• Elimine poeiras, mofos nas casas e evite 

contato com pelos de animais domésticos;
• Dê preferência ao uso de travesseiros e forros 

especiais para colchões, que ajudam a reduzir a 
exposição aos ácaros;

• Cuidado com alimentos ricos em corantes e 
conservantes, como enlatados;

• Não use remédios sem prescrição médica 
porque alguns podem desencadear crises asmáticas;

• Alimente-se de forma regular e com todos os 
nutrientes que seu organismo necessita;

• Pratique exercícios físicos regularmente e 
evite o stress desnecessário!

Cuide sempre  do seu corpo pois ele é o Templo 
do Espírito Santo!

Participe com seu(a) filho(a) do 
Projeto Meu Amigo Missionário. 

Serão distribuídos cofrinhos para 
oferta de natal destinada aos 

filhos de missionários adotados 
pela Oitava Igreja.

o projeto tem início em agosto.

Mais informacões no Ministério 
Infantil (31) 3449-8612!

Asma ou Bronquite? MINISTÉRIO

Monte Sinai
OITAVA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE

DICA DE SAÚDE

UMA IGREJA PRESENTE NA CIDADE!
Nesta última quinta-feira, dia 2, aconteceu no templo da Oitava Igreja a formatura do Proerd, 

Uma parceria da Oitava Igreja com a Polícia Militar de Minas Gerais.

Visite nossa 
Livraria



36 sugestões e convicções pastorais.
1. Ame ao Senhor e ame a Igreja. Ame sua Bíblia. Leia. 

Estude. Procure conhecê-la;
2. Pregue a Jesus Cristo. Pregue a mensagem da Cruz. 

Pregue o Evangelho da graça de Cristo;
3. Lembre-se sempre que a oração é o ambiente do 

sobrenatural. Creia e ore por milagres;
4. Busque o poder do Espírito Santo;
5. Cultive a paixão evangelística-missionária;
6. Seja bem humorado. Espante as quizilas, quizumbas 

e detrações;
7. Ame e cuide de sua esposa. Faça dela uma mulher de 

olhos brilhantes. Cuide de não comparar, nem cobrar dela 
o estereótipo que muitos cobram de esposa de pastor;

8. Ame seus fi lhos e fi lhas e enteados, se os tiver. 
Invista neles. Brinque com eles quando crianças. Celebre-
os nas tensões da adolescência e cultive sua amizade e 
boas prosas quando jovens e adultos. Ame suas noras e 
genros e netos quando e se os tiver;

9. Viaje com sua família o máximo que puder e a grana 
der;

10. Saia com sua esposa só pra curtir. Saia para jantar 
ou dar um rolé com os fi lhos e fi lhas; 

11. Supere suas dores e suas perdas. Escreva sempre 
uma nova história;

12. Comemore os aniversários com balões e comes e 
bebes;

13. Seja generoso com sua família e familiares; 
14. Forme uma boa biblioteca. Seja um leitor voraz e 

diligente; 
15. Estude, com regularidade, sobre família, missões, 

batalha espiritual, pregação bíblica e crescimento da 
igreja; 

16. Trabalhe arduamente. Não deixe a preguiça 
embaraçar seus pés;

17. Inove. Não tenha medo de reiventar seu ministério 
e sua igreja continuamente; 

18. Aprenda a liderar um culto inspirador. Estude sobre 
o culto.  Faça boas e suaves transições entre as diferentes 
partes do culto; 

19. Pregue os avisos. Use os avisos para mobilizar a 
igreja; 

20. Trabalhe em equipe. Forme boas equipes. Inspire 
suas equipes. Honre suas equipes; 

21. Cuide das famílias. Cuide das crianças. Tenha um 
bom Ministério Infantil, juniores, adolescentes e jovens; 

22. Procure melhorar a música em sua igreja (dirigentes, 
cantores, corais, instrumentos, mídia, som, etc.); 

23. Invista em ação social; 
24. Plante igrejas. Seja parceiro na plantação de igrejas; 
25. Dê broncas regularmente com vistas a afastar seu 

povo de maus caminhos; 
26. Torne o momento de dízimos e ofertas inspirador. 

Seja fi el nos seus dízimos e ofertas e seja generoso;
27. Honre e cuide de seus pais e sogros e mentores,  

enquanto você viver.  E mantenha a honra sobre a memória 
deles; 

28. Ajude os pobres. Ajude as pequenas igrejas, os 
obreiros que tem poucas oportunidades. Dentro dos seus 
limites e os limites de sua igreja, é claro;

29. Invista/ajude as esposas de pastor/missionários e 
os fi lhos de pastor/missionários;

30. Ame seus presbíteros, seus  líderes e suas famílias. 
Ore diariamente por eles com carinho e gratidão;

31. Procure ser mais atlético;
32. Tenha amigos, conselheiros e mentores. Seja um 

amigo, conselheiro e mentor;
33. Pense globalmente. Aja local e globalmente;
34. Invista nas novas gerações. Coopere na formação 

dos novos líderes. Não apague aos novos líderes. Ajude-os 
a crescer e a serem vencedores; 

35. Cultive um coração humilde, grato e  quebrantado. 
Que a gratidão seja uma marca de sua vida. Há milhares 
que ajudam um pastor. São mais os que ajudam do que 
os que atrapalham ou perturbam. Não guarde  mágoas. 
Perdoe sempre e, transforme suas cicatrizes em estrelas;

36. Nunca deixe de sonhar e realizar grandes sonhos. 
Isto não tem nada a ver com a idade. Seja um cara de 
leão.  E tenha coragem de pular na enchente. I Cr 12.8-15.

Pr. Jeremias Pereira

MENSAGEM PASTORAL

36 ANOS DE    PASTORADO
  

(30.6.1979     -     30.6.2015)



I CORÍNTIOS 15.57 | “Graças a Deus, 
que nos dá a vitória por intermédio 
de nosso Senhor Jesus Cristo.”
 
1 JOÃO 5.4 | “...porque todo o que é 
nascido de Deus vence o mundo; e 
esta é a vitória que vence o mun-
do: a nossa fé.”
 
ROMANOS 8.31 | “Que diremos, pois, 
à vista destas coisas? Se Deus é 
por nós, quem será contra nós?”

ROMANOS 8.32 | “Aquele que não 
poupou o seu próprio Filho, antes, 
por todos nós o entregou, porven-
tura, não nos dará graciosamente 
com ele todas as coisas?”
 
ROMANOS 8.33 | “Quem intentará 
acusação contra os eleitos de 
Deus? É Deus quem os justifi ca.”

ROMANOS 8.34 | “Quem os 
condenará? É Cristo Jesus 
quem morreu ou, antes, quem 
ressuscitou, o qual está à direita 
de Deus e também intercede por 
nós.”

APOCALIPSE 3.12 | “Ao vencedor, fá-
lo-ei coluna no santuário do meu 
Deus, e daí jamais sairá; gravarei 
também sobre ele o nome do meu 
Deus, o nome da cidade do meu 
Deus, a nova Jerusalém que desce 
do céu, vinda da parte do meu 
Deus, e o meu novo nome.”

 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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DÍZIMOS E OFERTAS
No gazofilácio, em espécie, cheque ou comprovante de depósito/transferência. Favorecido Oitava Igreja 
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Reunião de Oração | De segunda a sábado, das 7h às 8h no Templo

QUEM É O MEU AMIGO?
“... Quem permanece em mim, e eu, nele, este dá

muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer” (Jo 15.5)

O bom agricultor cuida de sua plantação. Ele conhece, investe e 
por isso, constantemente limpa cada uma de suas plantas, para que 
produzam frutos de boa qualidade e em grande quantidade. Os galhos 
que se quebram, caem e secam. Outros, raízes sugadoras, consomem os 
nutrientes dos galhos saudáveis e precisam ser cortados.

Nós nos deixamos confundir pelas armadilhas da vida, pela 
religiosidade vazia ou pelos falsos amigos, afastando-nos do tronco, o 
cerne de nossa existência. Enroscados nos problemas da vida, perdemos 
o viço e o valor.

Então, o agricultor vem e nos mostra tudo aquilo que nos desvia na 
caminhada, atrapalha a nossa produção e deturpa o nosso relacionamento 
com Deus. Restaura o nosso elo de amizade e nos dá vida de novo. 
Permanecer nEle é garantia de uma grande colheita. É a certeza de que 
deixaremos um legado, impactando a muitos.

Como é precioso alinhar a nossa vida com a do nosso amigo, 
percebendo o seu cuidado por nós. Mesmo quando não conseguimos 
compreender algumas coisas que Ele permite acontecer, podemos 
confi ar que Ele está agindo em todas elas para o nosso bem. (Referência 
para leitura: João 15.1-11). (Fonte: Cada Dia)

REFLEXÃO


