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“Por que as nações haverão de dizer: “Onde está 
o Deus deles?” Diante dos nossos olhos, mostra 

às nações a tua vingança pelo sangue dos teus 
servos.” (Salmo 79:10- NVI) 

 

A vingança não é coisa de nossos dias. 
Povoou o passado (Gen 4:23,24). Vive e acon-
tece no presente. A boa notícia: não existirá no 
novo céu e na nova terra. Enquanto isso... Co-
mo agiremos nesse mundo onde campeiam 
maldade e injustiças?  

O salmista nos dá a indicação: claman-
do a Deus. O contexto do Salmo 79 revela que 
o povo e a cidade foram destruídos pelo inimi-
go. Que o templo fora profanado. Que os cadá-
veres estavam insepultos. Quanta desgraça, 
quanto sofrimento! Ninguém poderia zombar 
do Senhor! Suplicar a Deus perdão pelos peca-
dos cometidos e clamar-Lhe, para que Ele vin-
gasse o seu povo, era a solução!  

A Bíblia é clara em afirmar que a vin-
gança não nos pertence. Eis alguns textos: Lev 
19:18; Sal 94:1; Pv 24:29; Rom 12:19; Heb 
10:30,31. Executar vingança, seja ela pessoal ou 
em prol de um grupo, não deve ser a prática 
dos filhos e das filhas de Deus. Ao contrário, 
devemos retribuir o mal com o bem (Mt 5:44; 
Rom 12:17-21). E isso deve ser parte integrante 
em nossa caminhada de santificação! 

No que concerne à vingança, quando 
formos alvos de males e injustiças, devemos 
deixar Deus agir em nosso favor. Talvez haja 
dificuldades para isso. Porque somos impacien-
tes, por natureza. Também porque, muitas ve-
zes, não temos a compreensão do que é a nossa 
parte, que deve ser realizada, e qual será a parte 
de Deus. Então, o que fazer? Primeiro: orar, 

pedindo a orientação do Senhor, que conhece a 
questão, o problema, o agressor. Segundo: des-
cansar Nele, aguardando as respostas. 

O nosso desapego à vingança tem 
relação com o ensino de Jesus: “Bem aventura-
dos os mansos, porque herdarão a terra” (Mt 
5:5). Significa perder agora para ganhar adiante. 
Significa abrir mão dos direitos que temos. A 
recompensa virá depois, concedida pelo Se-
nhor. Isso não quer dizer que devamos ficar 
estagnados, que não devamos clamar contra as 
injustiças. Quer dizer que, ao clamarmos contra 
elas, confiaremos no agir de Deus e não em 
nossas próprias forças! Exemplos marcantes 
são os de Jesus e o de Estêvão. Fizeram tudo o 
que deveriam fazer, disseram o que deveriam 
dizer. Mas, diante de seus algozes, não reagiram 
(Lc 23:34; At 7:60). Antes, suplicaram que Deus 
perdoasse os agressores. 

Concluo. Precisamos viver tendo a 
consciência do cuidado e do zelo que o nosso 
Deus tem para conosco, seus filhos e filhas. Ele 
nos guarda como a menina de seus olhos 
(Salmo 17:8; Zac 2:8). Ele não está alheio àquilo 
que nos fere, a quem nos machuca. Ele sempre 
nos defenderá (Salmo 135:14). E se nessa cami-
nhada terrena, tivermos que ser vingados, Ele o 
fará por nós. Jamais tomemos a vingança em 
nossas mãos!     

A vingança do Senhor em prol do seu povo 
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Saúde 

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. 

Diversos 

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. 

Conversão 

Conversão dos perdidos. 

Missões 

- 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 sofredora e perseguida nos 
países opositores ao cristianismo. 
  

Motivos de Oração 

Aniversários 

02/10 - Nelma H. de Freitas Santos Arantes - (98165-6964) 

06/10 - Mauricio Antônio Arruda - (99212-7139) 

07/10 - Arthur Rigotti Sousa Nascimento - (98151-6161) 

07/10 - Mariana Leles Barbosa Nava - (99654-9317) 

10/10 - Maria Aparecida Evangelista Lara - (98147-1768) 

11/10 - Davi Souza Miranda - (3011-3594) 

12/10 - Janaina Lima Arruda - (99237-0406) 

15/10 - Daniela Reis Marinho - (3543-1002) 

16/10 - Marcelo Augusto S.de Paiva - (98123-6604) 

21/10 - Luciene Santos Souza - (98201-3362) 

23/10 - Lia Naves Dos Reis - (98175-2690) 

25/10 - Gladston Ferreira Da Silva - (99244-7092) 

   

“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. 



Jejum e oração 

Estamos no tradicional mês de jejum e oração. 
Busque a face do Senhor. Interceda por sua família, 
igreja, país, missionários. Clame a Deus. Jesus nos 
ensinou que quem pede, recebe. 

 
Construção  
Os passos para a construção de nosso edifício religi-
oso estão sendo dados. Ore por este projeto.  

 
Dons Espirituais 
Mesmo que não tenha participado das aulas sobre 
os dons espirituais, você pode estudar as lições que 
se encontram disponíveis em nosso site. Responda 
ao questionário e descubra quais dons o Senhor lhe 
tem concedido.   

 
Dízimos e ofertas 
As mãos que Deus usa para levar adiante sua obra 
são as nossas, servos seus. Os crentes em Cristo 
Jesus devem trazer à casa do Senhor seus dízimos e 
ofertas. Esse é o mandamento de Deus (Ml 3.10; 
Mt 23.23). O crente não deve nem “administrar” o 
dízimo (Ml 3.10), nem se omitir desta graça, pois, 
muitas bênçãos advém da obediência à Palavra de 
Deus (Ml 3.10-12;   1Sm 2.30b). A IP Betânia tem 
diante de si muitos e variados desafios e eles serão 
realizados, mercê do Senhor. 

 

 

Grupos de Comunhão 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 
CNPJ - 10.524.731/0001-90 

Avisos 

Ludhiana 
20/10 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Ordália 
 

21/10 
(6ª feira) 

(20h) 

Rev.Reginaldo, 
R.12 S., Res.Sonho 
Verde, Bl."D" apto 
404, Aguas Claras 

José 

Henrique 
(Jovem)  

29/10 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir  

“A oração move a mão onipotente de Deus. Quan-
do a Igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e 

coisas novas acontecem na Terra”  

Hernandes Dias Lopes  

Palavra abençoada 
Convidamos a igreja a mandar uma mensagem 
de elogio a outros cinco irmãos e/ou irmãs. 
Ressalte alguma virtude ou atitude que você 
admira nele(a). Esse é o nosso desafio neste 
mês. 

Identificação Dons Espirituais 
No link abaixo há um questionário para identifica-
ção de dons espirituais em com-
plemento aos estudos da 
EBD.  Gostaríamos que todos 
respondessem inclusive para 
organizarmos nossa igreja com 
base nas capacidades distribuídas 
por Deus.  

Contamos com sua cooperação. 

https://goo.gl/forms/o7nFc3paTONRG8VH2 



Noite 

Convite à adoração - Sl 79.10 

Oração de invocação  

Hino NC 27 — “Um hino ao Senhor” 

Confissão do povo de Deus - Os 14.1-2 

Oração de confissão  

Momento de cânticos 

Consagração de dízimos e ofertas 

Apresentação das crianças  

Proclamação da Palavra de Deus  

Oração de ação de graças e intercessão  

Comunicados 

Hino NC 318—"Ceifeiros do Senhor” 

Oração final e benção 

Manhã  

Convite à adoração - Pv 18.12 

Oração de invocação 

Momento de cânticos 

Apresentação das crianças 

Superintendência da EBD 

Escola Bíblica dominical 

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 

16.10 João Teobaldo e Dimas 

23.10 Maurício e Raphael Sanches 

30.10 Rômulo e Leônidas 

06.11 Paulo César 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 


