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Abrigo e Descanso no Senhor 
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Rev.  Reginaldo Carvalho 
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Fomos criados para a adoração. O 
único e verdadeiro Deus nos fez para cultuá-
lo. Porém, com o pecado de nossos pais (Adão 
e Eva), nos perdemos e nossa “bússola” de 
adoração foi danificada, levando-nos a nos 
prostrar diante de falsos deuses. 

Isso é tão evidente e comprovável 
que, ao olharmos para a história da humanida-
de, não encontraremos um único povo que 
não tenha se curvado diante daquilo que ele 
acreditava ser divino ou transcendente.  

Desde tempos imemoriais o ser hu-
mano tem adorado. Ele adorou o sol, a lua e as 
estrelas. Adorou também a divindades que ele 
próprio criou à sua imagem e semelhança. Do 
oriente ao ocidente, de norte a sul e de leste a 
oeste, o homem criou centenas de milhares de 
deuses para cultuá-los e servi-los.  

A adoração por si mesma não nos 
torna mais humanos; também não nos divini-
za. Pelo contrário. A adoração quando não 
direcionada ao único e verdadeiro Deus nos 
desfigura e descaracteriza como seres huma-
nos. A falsa adoração é uma tragédia! 

Segundo a Bíblia, a idolatria e a feiti-
çaria são aberrações; são distorções horrendas 
daquilo que Deus projetou para suas criaturas. 
E, infelizmente, toda a religiosidade humana, 
toda adoração e culto são resumidos nessas 
duas manifestações de fé.  

Idolatria e feitiçaria são consideradas 

expressões da “carne” nas Escrituras, ou seja, 
da velha natureza pecaminosa que habita no 
ser humano (Gl 5.19ss). Elas são comparadas 
aos pecados da rebelião e da obstinação (1 Sm 
15.23). Elas são vergonhosas (Os 9.10). E, 
sobretudo, elas nos afastam do único e verda-
deiro Deus (Jn 2.8). 

O que se conclui? A fé, a adoração e 
as expressões religiosas por si mesmas não são 
agradáveis a Deus. Apenas quando direciona-
das ao Senhor e executadas segundo a vontade 
dele, elas são legítimas e abençoadas.  

A ideia corrente de que toda religião é 
boa, não é verdadeira. Nem toda expressão 
religiosa é benéfica nem tampouco tem o po-
der de nos levar a Deus. Boa intenção ou fer-
vor religioso não toca o coração do Senhor.  

Nosso Deus espera que o adoremos. 
Mas não de qualquer forma ou jeito. Deus 
espera que o cultuemos em espírito e verdade 
(Jo 4.24). O Senhor nos receberá apenas por 
meio daquele que é o único caminho, verdade 
e vida: Jesus (Jo 14.6). Somente por meio de 
Cristo podemos oferecer os “sacrifícios de 
louvor”, agradáveis ao Pai (Hb 13.15).  

Sim, irmãos, quer o mundo creia ou 
não, a adoração agradável a Deus e benéfica 
aos homens se dá apenas por meio de Jesus. 



6D~GH 
Pelas Irmãs 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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03/03 - Caio César Reis Marinho - (3543-1002) 
11/03 - Lucas Amaral De Faria - (3456-1988) 
13/03 - Fábio César Soares e Souza Neto - (98115-4274) 
15/03 - Sara Leles Maniero - (98114-1815) 

15/03 - Isabel Leles Maniero - (98114-1815) 
20/03 - Bruno Cassuriaga F. Garcia - (3397-5442) 
29/03 - Octávio Augusto C. Pereira - (99116-9508) 

   

“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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Mantenha contato com um de nossos missionários -
 Conheça seu trabalho, desejos, sua família, necessi-
dades, seus motivos de louvor e adoração e com-
prometa-se a orar/ofertar neste mês pelo ministério 
dele. 

���-XQWD�'LDFRQDO 
O portão de entrada será fechado trinta minutos 
depois do começo das atividades de culto. Os ir-
mãos que chegarem depois deste horário e encon-
trarem o portão fechado, basta dar sinal com a luz 
do farol ou buzinar para que ele seja aberto – caso o 
diácono de plantão não os veja. Essa medida visa à 
segurança de nossos membros. 

���-XQWD�'LDFRQDO 
Os diáconos acompanharão as obras semanalmente, 
documentando o avanço dela, bem como registran-
do as etapas por meio de fotografias. 
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Banco Santander - 033 
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,QWHUFHVVmR�SHOD�&RQVWUXomR 
Convidamos a Igreja a orar ao Senhor em prol 
de nossa construção. Precisaremos muito da 
ação poderosa de Deus para a edificação de 
nosso lugar de adoração comunitária. 

,QGLFDomR�GH�OLYUR 
Os Cristãos: uma história 
ilustrada, Tim Dowley (ed. 
Martins Fontes).   
 

A proposta do autor não é 
discorrer sobre todos os fatos 
e acontecimentos destes dois 
mil anos de cristianismo, mas 
sim fornecer uma visão da 

Igreja de Jesus a partir de alguns dos seus princi-
pais ciclos históricos. A vantagem deste livro é 
apresentar a fé cristã sem romantismos, exageros 
ou tendenciosidade. Leitura prazerosa. 

Ludhiana 
02/03 

(5ª feira) 
(19h30)  

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

Maranata 
03/03 

(6ª feira) 
(20h) 

Pastor, Rua 12 Sul, 
Res. Sonho Verde, 
Bl. "D", apto 404, 
Águas Claras 

Jovem 
04/03 

(Sábado) 
(17h) 

Raphael, Rua 25 
Sul, Lt 11, A. 1105, 
R.Sagres, Á.Claras 

“Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é 
quem você é. Reputação é a sua fotografia. 
Caráter é a sua face. A reputação fará de você 
rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou 
infeliz. Reputação é o que os homens dizem a 
seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o 
que os anjos falam de você perante o trono de 
Deus”� 

William Hersey Davis 



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 

26.02 Maurício e Leônidas 

05.03 João Teobaldo e Giancarlo 

12.03 Rômulo e Dimas 

19.03 Raphael e Paulo César 

Banco Santander - 033 

Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 

CNPJ - 10.524.731/0001-90 

ipbetaniadf@gmail.com  

ipbetaniadf.org.br 

/ipbet 

Nossos Horários 
Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 

Leitura Bíblica Anual 

26.02 Dt 16-18 

27.02 Dt 19-21 

28.02 Dt 22-23 

01.03 Dt 24-26 

02.03 Dt 27-29 

03.03 Dt 30-32 

04.03 Dt 33-34 
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