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Como Reagir Diante Da Aflição E Dor 
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Daniel Carvalho 
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Em Massá/Meribá (aparentemente são nomes diferentes para a mesma região), aconteceu de o povo, 

que havia sido por Deus liberto da escravidão no Egito, começar a murmurar e se questionar se Deus ainda 
estava com eles, porque estavam todos com muita sede e fome. Eles diziam: 

  
 “Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e 
aos nossos rebanhos?" (Êxodo 17:3) 
 “O Senhor está entre nós, ou não?" (Êxodo 17:7) 
 "Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o 
Senhor! Por que vocês trouxeram a assembléia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos 
rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar 
terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber! " 
(Números 20:3-5) 

Este evento parece ser muito importante para o povo do Antigo Testamento, tanto assim que ele é 
narrado nos livros do Êxodo (17.1-7) e Números (20.1-13) e relembrado no livro de Deuteronômio (32.51) e 
nos versos do Salmo base desta pastoral. Ou seja, séculos depois do ocorrido, aquele evento ainda é recordado 
pelo salmista como algo que não deve ser repetido. 

Então, como reagir diante de uma calamidade, de uma dor muito forte, de uma tragédia pessoal? 

Recentemente assisti o testemunho de um médico oncologista que teve sua filha de 2 anos de idade 
acometida de um câncer (leucemia).  Você pode assistir também aqui neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XnZ8uq-jgfQ 

Neste testemunho, este nosso irmão falou algumas coisas que me ensinaram como atravessar mo-
mentos de dificuldade e de provação: 

- Crer que Deus está no controle de todas as coisas e tudo ocorre por vontade ou permissão divina; 

- Crer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável; 

- Confiar nos planos do Senhor de todo o coração, mesmo que a minha compreensão racional indi-
que que se trata de um caminho apertado e penoso; 

- Entender que eu não tenho mais qualquer controle sobre minha vida, sobre minha saúde, bens, 
sobre nada. É Deus agora quem me guia e direciona pelos caminhos que Ele quiser; e sempre serão caminhos 
de edificação e crescimento, a fim de que me pareça, cada dia mais, com Seu Filho. 

- E, se Ele quiser me guiar pelo vale da sombra da morte, não será uma maldade, mas uma prova 
para que eu seja aprovado e um meio pelo qual DEUS será glorificado. 

Que Deus nos dê um coração assim, submisso, confiante, que descansa na vontade do Pai. 



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. 

DŽƚŝǀŽƐ�ĚĞ�KƌĂĕĆŽ 

�ŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽƐ 

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. 



7XGR�3URQWR 
Recebemos nesta semana o cronograma físico-
financeiro do construtor, o Sr. Mauro. Agora, mais 
do que em qualquer outro momento, precisamos 
das orações e do envolvimento da Igreja. 

3DODYUD�SRU�5HY��1RUYDO� 
Esse querido pastor e missionário de nossa APMT 
(Agência Presbiteriana de Missões Transculturais) 
trará hoje a mensagem da parte do Senhor aos nos-
sos corações por ocasião do culto vespertino. Não 
perca. Será uma bênção! 

9LVLWD�DR�0DDQDLP��&RQWULEXLo}HV� 
Nossa próxima visita à Casa de Recuperação Maa-
naim está marcada para o dia 01/04. As contribui-
ções podem ser entregues nos cultos aos diáconos, 
sendo a necessidade da casa principalmente itens de 
limpeza e higiene. Nos encontraremos na igreja as 
14h30. Convidamos a todos os irmãos e irmãs a 
participarem desta programação. 

3ULPHLUR�(QFRQWUR�0XOKHUHV����� 
O encontro ocorrerá no dia 25/03 às 17h na Resi-
dência da Rose. Vicente Pires,  Rua 06, chácara 243, 
casa 26. 

'HVDILR�GH�0DUoR 
Leia a Primeira Carta de João. Releia-a várias vezes, 
medite nela. Leia-a em outras versões/traduções e, 
depois, reescreva a carta com suas palavras, em um 
vocabulário atual, de modo qualquer pessoa de 
nossa época possa entender, todo o livro. 

3URIHVVRUHV�YROXQWiULRV 
Precisamos de professores para nosso departa-
mento infantil. Voluntarie-se e seja uma bênção 
na formação espiritual de nossos pequeninos. 
Procurem nossas irmãs Luciene, Andrea e Delzi-
rê. 

 

*UXSRV�GH�&RPXQKmR 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 
CNPJ - 10.524.731/0001-90 
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1mR�3RGHPRV�3DUDU 
Os primeiros passos para a edificação do 
templo estão sendo tomados. Neste mês devem 
ser completados o rebaixamento do terreno, a 
drenagem e as fundações do templo. Também 
está previsto a chegada dos contêineres ao 
terreno. Para que não paremos, precisamos da 
contribuição generosa de nossos membros. 
Lembre-se: as mãos que Deus usa para 
expandir o seu reino são as nossas. 

Ludhiana 
23/03 

(5ª feira) 
(19h30)  

SQNW 111,       
Bl. "C", Apto 202,  
Noroeste 

Maranata 
24/03 

(6ª feira) 
(20h) 

Orlando e Tãnia, 
Qd 107, Lt 03, 
Apto 504, Á.Claras 

Jovem 
25/03 

(Sábado) 
(17h) 

Marcos, Qd 103, 
Lt 9, Res. Mozart, 
Bl. "B", Apto 902, 
Águas Claras 
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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: Andréa Reis e Luciene 
Louvor: Presb. Daniel 
Missões: Presb. José Walter 
Oração: Ordália 
Ornamentação: Ordália 

19.03 Raphael e Paulo César 

26.03 Maurício e Leônidas 

02.04 João Teobaldo e Giancarlo 

09.04 Rômulo e Dimas 

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 

19.03 Jz 19-21 

20.03 Rt 01-04 

21.03 1 Sm 01-03 

22.03 1 Sm 04-06 

23.03 1 Sm 07-09 

24.03 1 Sm 10-12 

25.03 1 Sm 13-15 
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