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Oito anos se passaram desde aquele 23 de novembro de 2008 quando deixamos 
de ser congregação e nos tornamos oficialmente Igreja Presbiteriana Betânia. 

Desde lá o Senhor tem acrescentado mais do que anos de vida à nossa comuni-
dade. Ele tem dado inúmeras bênçãos. Muitas delas são bem visíveis e podem até mesmo 
ser tocadas. Outras, embora também perceptíveis, são intangíveis.  

Deus acrescentou móveis, utensílios e um terreno à Igreja. Aleluias! Permitiu-nos 
construir um muro de arrimo. Ele nos deu instrumentos musicais, mesa de som, microfo-
nes e muito mais. 

O Senhor acrescentou vidas. Algumas foram convertidas e professaram a fé em 
Jesus em nossa comunidade. Outras se reencontraram com Jesus aqui. Todos, porém, 
foram edificados, fortalecidos, encorajados, exortados e corrigidos pelo Espírito Santo 
através da Palavra. Quem desejou, encontrou apoio, consolo e acolhimento entre nós.   

Por tudo isso e muito mais, temos tanto a agradecer. Nosso Deus tem sido gene-
roso. Ele tem sido grandemente misericordioso. Apesar de nós, ele manifesta abundante 
graça todos os dias. Louvado seja o Senhor.  

Diante de tantas bênçãos o que podemos e devemos fazer? Pagar as bênçãos do 
Senhor não é possível. Ele não as vende. Mas, podemos, sim, fazer algumas coisas em 
prol de Deus e do seu reino.  

Primeiro, devemos agradecê-lo e louvá-lo. O Senhor espera ouvir de nossos lá-
bios a gratidão e o louvor (Hb 13.15). Agradeça ao Senhor pela Igreja na qual congrega. 
Louve a Deus pelos irmãos, pela comunhão, pelo ensino e pelo braço sempre estendido 
que há em nosso meio. Certamente todos já passaram por grandes lutas e dificuldades. 
Mas, conquanto possamos relatar difíceis momentos na vida, temos muito mais bênçãos 
a agradecer ao nosso Deus. 

Segundo, disponha-se a ser benção. Paulo lembrou um dito de Jesus que não 
consta nos evangelho. Ele recordou que “mais bem-aventura coisa é dar do que rece-
ber” (At 20.35). Pedimos muito. Queremos sempre mais. No entanto, o grande objetivo 
nosso como discípulos de Cristo é ser sal e luz; é fazer diferença nesse mundo e na casa 
do Senhor. Não apenas peça orações para si; ore pelos outros. Não apenas espere uma 
palavra abençoada do irmão; dê essa palavra a ele.  

Há muito mais que podemos fazer. Deixo os irmãos refletirem sobre isso por si 
mesmos. Por enquanto, vamos apenas celebrar, com gratidão e amor, a maravilhosa ação 
de Deus entre nós.  

Ao Senhor, toda glória pelos oito anos de vida de nossa amada IP Betânia. 
Amém. 

Um ano mais de bênçãos! 
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Rev. Reginaldo Carvalho 



6D~GH 
Pela Irmã Cida Lara e Luciene Santos. 
A Sra. Laudelina, mãe do Diácono Leônidas, foi 
diagnosticada com câncer de mama em estágio 
avançado. Oremos que o Médico dos médicos 
esteja á frente do tratamento de nossa irmã. 
O Antônio Cláudio, irmão do Diácono Rômulo, 
está sob o tratamento de quimioterapia. Oremos 
por sua completa recuperação e por sua família. 
Que o SENHOR, o Médico dos médicos, faça um 
milagre na vida de todos aqueles que passam por 
enfermidades. 

'LYHUVRV 
Parentes que estão distantes. Crianças, jovens, 
famílias e casamentos da nossa congregação, para 
que o SENHOR nos oriente e dê sabedoria. Res-
tauração e renovação de toda igreja. Comunida-
des de Vicente Pires e Águas Claras, por Brasília, 
pelo Distrito Federal e pelo Brasil. 
Pelo projeto Maanaim, que o Senhor continue a 
abençoar este trabalho e a todos aqueles que 
estão envolvidos no projeto. 

&RQYHUVmR 
Conversão dos perdidos. 

0LVV}HV 
- Marcio “Coyote” e sua família.  
- Fernando e Janaíne (Madagascar).  
- Projeto casa lar. 

- Rev. Júlio Melo e família (sertão 
nordestino).   
- Missionários espalhados pelo mun-

do. Pelo trabalho de evangelização e missões da 
Federação de Mocidade do PRDF. Pela Igreja sofre-
dora e perseguida nos países opositores ao cristia-
nismo. 
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29/11 - Thiago Alexandre Ribeiro Lima - (2194-8312) 
02/12 - Letícia Amaral De Faria - (3456-1988) 
03/12 - Geny De Leles F. Barbosa - (99973-4009) 
04/12 - Rosiete Feitosa Garcia - (98154-4871) 
05/12 - Mel Ribeiro Lima - (2194-8312) 

11/12 - Karina (1 ano de vida) - (98480-8444) 
15/12 - Leda Costa Nogueira De Sá - (98177-0862) 
16/12 - Kamilla F. e Leles B. Maniero - (98114-1815) 
27/12 - João Vitor Romaniuk Silva - (3543-1583) 
27/12 - Simone Makhoul Floriano - (98366-3231) 

   

“Se o meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, e buscar a 
minha face e se converter dos seus maus 
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e 
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua 
terra” (2Cr 7.14) A bíblia diz: “A oração 
feita por um justo pode muito em seus 
efeitos” (Tg 5.16) Mande seu pedido de 
oração para que ele seja  
colocado no boletim, envie-o para   
ipbetaniadf@gmail.com semanalmente 
até quarta-feira. 
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Dia 10 de dezembro, teremos nossa última visita á 
casa de recuperação Maanaim. Levaremos lembran-
ças para os internos. Participe e ajude na recupera-
ção dos irmãos. Aguardamos sugestões dos irmãos. 

 
)LQDO�GH�$QR 
Nos dias 25/12 e 01/01 celebraremos culto ao 
Senhor somente à noite. Nestes dois domingos não 
teremos Escola dominical nem qualquer outra ativi-
dade pela manhã. 

 
/LPSH]D 
Hoje comemoraremos o aniversário da Igreja. Pedi-
mos a todos os irmãos que nos ajudem a cuidar do 
ambiente recolhendo lixo e não deixando restos de 
comida no chão ou dentro da Escola. Façamos a 
nossa parte. 

  
6DOD�UHVHUYDGD 
A segunda sala à direita após a saída do refeitório é 
de uso exclusivo da Escola. Solicitamos a todos os 
irmãos que nos ajudem não entrando nela. 
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Ludhiana 
01/12 
(5ª feira) 
(19:30h)  

Daniel -  SQN 111 
Bl. "B" Apt 204, 
Asa Norte 

Maranata 
 

02/12 
(6ª feira) 

(20h) 

Rev.Reginaldo - 
Rua 12 Sul, Res. 
S.Verde, Bl."D", 
Apto 404, A.Claras 

José 
Henrique 
(Jovem)  

03/12 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir 

“O meio que Deus escolheu para suscitar a fé em 
descrentes é a pregação da sua Palavra”� 

John Stott 

 
'HVDILR�GH�'H]HPEUR 
Mande para pelo menos quatro irmãos e/ou 
irmãs um versículo bíblico que toca seu 
coração. Faça isso para edificar, consolar, 
animar ou fortalecer o irmão(a). 

 
 
 &RQVWUXomR� 

Os passos para a construção de nosso edifício 
religioso estão sendo dados. Ore por este projeto.  
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2UDomR�GH�FRQILVVmR� 

0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 
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$SUHVHQWDomR�GDV�FULDQoDV� 

3URFODPDomR�GD�3DODYUD�GH�'HXV� 

2UDomR�GH�DomR�GH�JUDoDV�H�LQWHUFHVVmR� 
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2UDomR�ILQDO�H�EHQomR 
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2UDomR�GH�LQYRFDomR 

0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 

$SUHVHQWDomR�GDV�FULDQoDV 
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Liturgia 

Pastor efetivo 
Rev. Reginaldo Carvalho - 98130.9996 

Pastor jubilado 
Rev. Henrique de Almeida Lara 

Presbíteros 
Daniel Carvalho - 98124.9653 
José Walter Salles - 99909.1097 
Reginaldo Abdelaziz - 98146.2430 

Diáconos 
Dimas Pereira - 98442.3738 
Giancarlo Maniero - 99299.0271 
João Teobaldo - 98407.9869 
Leônidas Almeida - 99683.7750 
Maurício Arruda - 99212.7139 
Paulo César Rocha - 98175.2998 
Raphael Sanches -  98187.6321 
Rômulo Ribeiro - 98118.3380 
 

Quadra 05, conjunto 14, lote 01, Park Way 

Escala da diaconia 

Ministérios 
Comunhão: Junta diaconal 
Comunicação: Gian e Isaac 
Evangelização: Conselho 
Infância: Janaína e Andréa Reis 
Louvor: Presb. Daniel 
Missões: Presb. José Walter 
Oração: Ordália 
Ornamentação: Ordália 

27.11 Rômulo e Leônidas 

04.12 Paulo César e Giancarlo 

11.12 João Teobaldo e Dimas� 

18.12 Maurício e Raphael Sanches� 

Banco Santander - 033 

Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 

CNPJ - 10.524.731/0001-90 

ipbetaniadf@gmail.com  

ipbetaniadf.org.br 
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Nossos Horários 

Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 


