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Quem Vê a Igreja, Glorifica a Deus!? 
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Daniel Carvalho 
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O Deus a quem servimos é invisível. 
Como posso apresentá-lo a alguém?  

A Bíblia diz que Jesus é a encarnação 
perfeita e visível do Deus invisível(Cl 1.15), mas 
não é possível indicar um determinado lugar 
onde as pessoas O vejam e possam dizer: “É 
verdade! Este Deus invisível existe e pode ser 
visto naquele homem!”. 

Atualmente, a igreja (não falo do tem-
plo, mas das pessoas) é a representação visível do 
Deus invisível. Ela não é perfeita como Jesus, 
mas deve ser uma representação visível de quem 
Deus é e de que somos Seu povo. 

Tá achando estranha essa conversa? 
Vamos lá. Paulo afirmou que somos embaixado-
res de Cristo, como se Deus falasse por nosso 
intermédio (2 Co 5.20). Uma embaixada nada 
mais é que uma representação visível de um país 
estrangeiro (invisível naquela localidade).  

Ainda não se convenceu? O próprio 
Jesus falou que quando seus discípulos amassem 
uns aos outros, o mundo saberia que a igreja O 
serve (Jo 13.35); em outras palavras: o mundo 
reconheceria que Deus existe através da vida de 
amor apresentada pela igreja.  Não foi só esta 
vez.  Jesus falou ainda que a unidade interna da 
igreja e com a trindade confirmaria que Jesus é 
Deus e que Deus ama todas as pessoas (Jo 17.20-
23).  Ele ainda falou que Deus seria exaltado 
pelos homens quando a nossa luz brilhasse no 
meio das trevas (Mt 5.16), exatamente como no 
texto do salmo destacado. 

Perceba, então, que a vida da igreja (dos 
crentes) deve ser uma constante representação/

proclamação de que Deus tem um povo, que nós 
somos este povo e que vivemos como o nosso 
Deus.  Este é um ponto importante: nos torna-
mos parecidos com o ser adorado (Sl 115.8). Se 
adoramos a Deus, viveremos como Ele vive e 
seremos semelhantes a Ele na mente e caráter. 

A perfeita imagem visível do Deus 
invisível subiu aos céus, mas o Seu corpo (a Igre-
ja) permanece dando testemunho e sendo uma 
imagem visível (ainda que imperfeita) do Deus 
invisível, sendo cartas vivas lidas pelos homens (2 
Co 3.2). 

As pessoas experimentarão pela Igreja, 
na prática, a compaixão, a misericórdia, a fideli-
dade, o perdão, o amor, a aceitação, a paciência 
de Deus.   

Um dos propósitos de Deus para a 
Igreja é que ela seja este testemunho vivo e visí-
vel para o mundo, seja Seu showroom, mostran-
do que é possível viver já e agora conforme os 
valores do Reino de Deus! Que Deus nos capaci-
te a viver assim!  



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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04/01 - Sérgio Pereira Schulz - (98168-8030) 
06/01 - Célia Regina S. C. Pereira - (99994-3877) 
07/01 - Maria Luisa Souza Miranda - (3011-3594) 
08/01 - Filipe Nogueira de Sá Pinheiro - (98177-9114) 
08/01 - João Teobaldo de A. Neto - (98407-9869) 
11/01 - Antonio Gabriel O. Santos - (98538-2598) 

12/01 - Leonidas Pereira de Almeida - (99683-7750) 
15/01 - Nete Pereira da Silva - (99145-9645) 
22/01 - Jamila Abdelaziz - (98306-2895) 
25/01 - Rubens Martins R. da Silva - (98153-9001) 
29/01 - Beatriz Reis - (99269-5740) 
30/01 - Alexandre Lustosa Garcia - ( 98154-4871) 

   

“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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Este é o tema de 
nossa igreja para 
2017, baseado em 1 
Pe 2.5 que diz: 
“Nele vocês tam-
bém estão sendo 
juntamente edifica-

dos, para se tornarem morada de Deus por seu 
Espírito”. Que possamos, pelo poder de Deus, 
construir e edificar, todas as áreas de nossa vida e 
relacionamentos.  

(%'�-�MDQHLUR����� 
Em janeiro teremos classe única.  Receberemos a 
ministração da palavra de Deus por meio destes 
irmãos: 
15/01 – Marcos  
29/01 – Reginaldo Carvalho 

&RQYRFDomR�'H�$VVHPEOHLD 
O Conselho convoca a Assembleia da Igreja a se 
reunir ordinariamente no dia 22/01/2017 após o 
culto matutino, para ouvir, para informação, os 
relatórios do movimento da Igreja no ano anterior, 
e tomar conhecimento do orçamento para o ano em 
curso. 

/HLWXUD�%tEOLFD�DQXDO� 
Neste ano colocamos um plano de leitura anual no 
Boletim. Em cada boletim, haverá o plano de leitura 
diário da semana com os capítulos que devem ser 
lidos para aqueles que quiserem acompanhar.  Trata
-se de um plano sequencial de Gênesis a Apocalip-
se. Acompanhe e seja abençoado com a meditação 
diária na palavra do Senhor. 

)pULDV 
O pastor e sua família entrarão em férias a partir 
do dia 09 deste mês e retornam às suas atividades 
normais no dia 24. Oremos para que Deus lhes 
conceda dias mui abençoados e restauradores. 
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/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 
CNPJ - 10.524.731/0001-90 
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'HVDILR�GH�MDQHLUR� 
Cuide de sua saúde. O nosso corpo é templo do 
Espírito Santo. Cuidar-se, exercitar-se, também é 
algo espiritual, é algo que Deus se agrada, é 
culto. Então, se necessário, vá ao médico, 
confira se sua pressão está legal, se suas taxas 
estão em bons níveis, controle a diabete, diminua 
o stress e exercite-se, tome os remédios 
corretamente. Isto também é louvor a Deus. 

� 

Maranata 

 

20/01 
(6ª feira) 

(20h) 

Maurício e Jana, 
Rua 22 Sul Lote 12 
Ap. 604, Á.Claras. 

&RQVWUXomR� 

Os passos para a construção de nosso edifício 
religioso estão sendo dados. Ore por este projeto.  



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 

15.01 Rômulo e Dimas 

22.01 Raphael e Paulo César 

29.01 Maurício e Leônidas 

05.02 João Teobaldo e Giancarlo 

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 

15.01 Gn 43-45 

16.01 Gn  46-48 

17.01 Gn 49-50 

18.01 Ex 1-4 

19.01 Ex 5-7 

20.01 Ex 8-10 

21.01 Ex 11-13 
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0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 
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$SUHVHQWDomR�GDV�FULDQoDV� 
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0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 
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