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Porque Deus Amou o Mundo 
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Missionário Fernando Basso 
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Com certeza este é o versículo das Escri-
turas mais conhecido entre os cristãos do mundo 
inteiro. Certamente é o primeiro versículo que 
aprendemos na Escola Bíblica Dominical. O primei-
ro texto citado ao evangelizarmos alguém; e o pri-
meiro, pelo menos para alguns, a ser 
decorado.  

Essas duas linhas do texto 
sagrado, expressam a sublimidade da 
verdade bíblica: Deus amou o mundo.  

A iniciativa de amar foi de 
Deus. Nada havia em nós para que Ele 
nos amasse. Nada havíamos feito de bom 
para que Ele nos amasse. Todavia, 
“… Ele nos amou primeiro…” afirmou o 
Apóstolo João.   

Foi na Eternidade, em um ato 
único, decisivo e irrevogável, que o SENHOR nos 
amou. Seu amor foi tão intenso que Ele deu seu 
Filho, seu único Filho para que nós não perecêsse-
mos. 

Certamente, a oferta de amor de Deus, 
sobrepujou o entendimento humano. Foi tão assus-
tadoramente maravilhosa e constrangedora, que foi 
rejeitada pelo mundo. 

Contudo, a entrega do Filho por 
amor  foi feita sem a possibilidade de ser abolida. 
Nem mesmo a incredulidade dos homens pôde 
(nem pode) anulá-la. Precisamos sempre lembrar 
que “… o Cordeiro foi morto antes da fundação do 
mundo…” 

Talvez uma pergunta incomode muitos 
corações: Porque Deus decidiu nos amar assim? O 
texto afirma que “iríamos perecer”. A magnitude da 
palavra usada é “ser destruídos” (todos, sem exce-

ção). Estávamos perdidos! Separados dele por causa 
do pecado. Na Carta aos Romanos lemos: “…
porque todos pecaram e destituídos estão da Glória 
de Deus…”. Tornamo-nos inimigos de DEUS pela 
nossa rebeldia e desobediência.  Repugnantes à Sua 
Santa Presença. Paira sobre nós a Ira Santa de um 
Deus Santo e Justo que não tolera o pecado. Contu-
do, ao invés de nos destruir eternamente, Ele prefe-
riu despejar todo o cálice de Sua ira em Jesus Cristo, 

o Filho, para que nós, por meio dele fos-
semos reconciliados. A vida, a morte e a 
ressureição de JESUS nos mostram isso. 
O próprio Senhor Jesus afirma: “…vim 
buscar e salvar o que se havia perdido…” 
e “..os sãos não precisam de médico e sim 
os doentes. Não vim chamar justos, mas 
pecadores ao arrependimento….” 

Irmãos, sabedores disso, é impossível não 
recordar das palavras do Hino do Cantor 
Cristão que diz:“…Ó que amor glorioso, 
preço tão grandioso, que por mim na cruz 
Jesus pagou. Inaudita graça, demonstrou.” 

Agora, todos os que pela fé na oferta de 
amor de Deus se achegam a Ele, são perdoados e 
têm o direito à Vida Eterna. Passaram da morte 
para a vida. Não estão mais em condenação. Foram 
redimidos do cativeiro do pecado e não dependem 
mais de suas obras para serem aceitos. Foram justi-
ficados pelo próprio Deus.  

Todavia,  ainda há milhares de milhares 
que nunca ouviram essa Verdade. Nem ao menos 
uma vez! 

Quem estaria disposto a renunciar tudo 
que for preciso para anunciar tão grande salvação? 
Quem abdicaria dos seus sonhos e desejos e dedica-
ria sua existência e tudo o que tem pela causa do 
Calvário?   

Se não formos nós, irmãos, certamente 
ninguém será! 



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. 



'HVDILR�GH�)HYHUHLUR 
Mantenha contato com 
um de nossos missioná-
rios - Conheça seu tra-
balho, desejos, sua famí-
lia, necessidades, seus 
motivos de louvor e 

adoração e comprometa-se a orar/ofertar neste mês 
pelo ministério dele. 

2UDomR�H�MHMXP 
Convidamos a igreja a 
jejuar e orar pelo iní-
cio das construções do 
edifício religio-
so.  Clamemos ao 

Senhor por sua intervenção e bênçãos. 

5HLQtFLR�GD�(%' 
A partir do dia 12 de fevereiro iniciaremos nossas 
atividades de EBD do ano. Teremos duas classes de 
adultos, uma liderada pelo pr. Reginaldo e outra, 
pelo Presb. Daniel. Além delas, haverá também 
uma classe de adolescentes, cujos professores serão 
nossos irmãos Marcos e Rafael. Orem para que 
Deus nos conceda um ano de muito aprendizado, 
edificação e prática da Palavra do Senhor. 

*UDWLGmR 
A Igreja agradece a ministração da Palavra de Deus 
por nossos irmãos Marcos e Léo. O ensino foi 
grande bênção! 

*UDWLGmR�� 
A Igreja também agradece as mensagens proferidas 

pelo Rev. Henrique Lara e Presb. Daniel. Que 
nosso Deus continue a usá-los para a edificação 
de todos nós. 

9LVLWD�DR�0DDQDLP� 
Nossa próxima visita à Casa de Recuperação 
Maanaim está marcada para o dia 04/02. Nos 
encontraremos na igreja as 14h30. Convidamos a 
todos os irmãos e irmãs a participarem desta 
programação. 
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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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&RQVWUXomR 
Nesta última quarta-feira, dia 25, o 
Conselho se reuniu com o construtor e 
deu os passos definitivos para o começo 
das obras. Ore por isso. Coloque diante do 
Senhor. 

� 

Ludhiana 
02/02 

(5ª feira) 
(19h30)  

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

Maranata 
03/02 

(6ª feira) 
(20h) 

Sérgio e Delzire, 
QE 30 Conj D 
casa 34, Guará II 

“As principais tarefas da igreja são pregar o evange-
lho, ministrar os sacramentos e cuidar dos pobres. 
Essas tarefas precisam ser mantidas em equilíbrio 

para que haja bom funcionamento da igreja”� 

Simon Kistemaker� 



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 

29.01 Maurício e Leônidas 

05.02 João Teobaldo e Giancarlo 

12.02 Rômulo e Dimas 

19.02 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 

29.01 Ex 35-37 

30.01 Ex  38-40 

31.01 Lv 01-03 

01.02 Lv 04-06 

02.02 Lv 07-09 

03.02 Lv 10-12 

04.02 Ex 13-16 
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