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Aprendi que todo “santo” de Deus tem 
pés de barro. A pessoa pode ser consagrada, 
cheia de fé, graça e amor, mas, mesmo assim, não 
deixa de ser pecador; ela leva sempre consigo 
alguma sequela do mal. 

Conheci há quase três décadas uma 
sábia irmã. Mulher de Deus, consagrada e cheia 
do temor do Senhor. Mas, a visão dela acerca de 
Jesus e da fé cristã era equivo-
cadamente distorcida. Lembro-
me de ela ter-me dito: “você 
pode procurar, mas a Bíblia 
não diz que Jesus sorriu”. 

Verdade. Explicita-
mente não me recordo de ter 
encontrado algum texto que 
dizia que Jesus riu ou garga-
lhou. Isto, porém, não prova 
que Jesus era sisudo, mal-
humorado ou incapaz de rir e 
se alegrar. 

Alguns cristãos do passado – e do pre-
sente também! – confundiram santidade com 
tristeza, salvação com falta de prazer, fé com 
cemitério. Para eles a alegria é incompatível com 
a fé cristã. 

Compreendo que esses irmãos não 
querem compactuar com alegrias pecaminosas. 
Sim, há alegrias santas e pecaminosas, boas e 
más. O crente não pode ter prazer naquilo que 
não é santo, justo, decoroso, de boa fama e lícito. 
Imagine um genuíno cristão pulando de alegria 
com a desgraça alheia. Ou então pense num ser-
vo de Deus festejando a vida com lascívia e em-
briagues. Se nem mesmo Deus tem prazer na 

morte do ímpio (Ez 18.32; 33.11), porque deverí-
amos celebrar o fato do perverso passar a eterni-
dade no inferno? 

A Bíblia não é contrária a alegria. Pode-
mos e devemos nos alegrar. Os céus se alegram. 
Os anjos de Deus festejam quando um pecador 
se arrepende (Lc 15.7). Deus nos manda celebrar 
porque ele reina (1 Cr 16.31; 97.1). A alegria do 
Senhor em nossa vida é fonte de força e vitalida-
de (Ne 8.10). Uma das marcas do caráter cristão 
é alegria (Gl 5.22). Devemos celebrar o fato de 

que nosso nome está escrito no 
livro da vida (Lc 10.20). E mui-
to mais poderia ser dito. 

Mateus registra a imensa alegria 
dos “magos” ao virem a estrela 
que os guiaria ao menino Jesus. 
Ao chegarem a casa onde o 
Infante Senhor estava, prostra-
ram-se e adoraram a Jesus com 
reverência e, certamente, gozo. 

O nascimento do Senhor é a 
razão de nossa grande alegria. 

A celebração do Natal é razão mais do que sufici-
ente para pularmos de alegria e contentamento 
diante de Deus. Jesus nasceu para nos salvar. Ele 
veio a este mundo para nos perdoar os pecados e 
nos dar a benção de sermos reconciliados e trans-
formados em filhos e filhas (Rm 5.10; 1 Jo 3.1). 
Aleluia! 

O Natal está chegando. Este dia é de 
grande alegria. Alguns, infelizmente, o celebrarão 
na “carne”, na futilidade, na total ignorância do 
seu real significado. Mas, se você é do Senhor 
festeje-o com a certeza de que, por causa do 
nascimento de Jesus (e a fé nele), nos tornamos 
as pessoas mais felizes do universo.  

Alegria e Festa 
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Rev. Reginaldo Carvalho 
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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 
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02/12 - Letícia Amaral De Faria - (3456-1988) 
03/12 - Geny De Leles F. Barbosa - (99973-4009) 
04/12 - Rosiete Feitosa Garcia - (98154-4871) 
05/12 - Mel Ribeiro Lima - (2194-8312) 
11/12 - Karina (1 ano de vida) - (98480-8444) 

15/12 - Leda Costa Nogueira De Sá - (98177-0862) 
16/12 - Kamilla F. e Leles B. Maniero - (98114-1815) 
27/12 - João Vitor Romaniuk Silva - (3543-1583) 
27/12 - Simone Makhoul Floriano - (98366-3231) 

   

“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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Dia 10 de dezembro, teremos nossa última visita á 
casa de recuperação Maanaim. Levaremos lembran-
ças para os internos. Participe e ajude na recupera-
ção dos irmãos. Aguardamos sugestões dos irmãos. 

 
)LQDO�GH�$QR 
Nos dias 25/12 e 01/01 celebraremos culto ao 
Senhor somente à noite. Nestes dois domingos não 
teremos Escola dominical nem qualquer outra ativi-
dade pela manhã. 

 
'HVDILR�GH�'H]HPEUR 
Mande para pelo menos quatro irmãos e/ou irmãs 
um versículo bíblico que toca seu coração. Faça p/ 
edificar, consolar, animar ou fortalecer o irmão(a). 

 
(QFHUUDPHQWR�(%'����� 
Nossa Escola Dominical encerrará suas atividades 
no  dia 18 de dezembro. Àqueles que não estão 
frequentando, convidamos a participar desta escola 
de fé. Quem tem participado, continue firme. 
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/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  
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Ludhiana 
08/12 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Maranata 
 

09/12 
(6ª feira) 

(20h) 
A Definir 

José 
Henrique 
(Jovem)  

A Definir 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir 

“O Pai poderia facilmente chamar as pessoas para 
Cristo por meio do Espírito, sem qualquer cooperação 

humana. Mas Ele escolheu não fazer isso. Nomeou 
sua Igreja para ser o arauto do Evangelho até os con-

fins da terra”      

John Stott 

 
6DQWD�&HLD 
Hoje à noite celebraremos o  corpo e o 
sangue do Cordeiro. Não deixe de 
participar.  

'H�&DUD�1RYD 
Nosso site foi inteiramente reformulado. 
Foi realizado um excelente trabalho e esperamos 
que esteja mais informal, convidativo e intuitivo.  
O Ministério de comunicação agradece ao empe-
nho do Isaac na elaboração visual do novo site.  
O endereço é http://www.ipbetaniadf.com.br/ 
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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: Janaína e Andréa Reis 
Louvor: Presb. Daniel 
Missões: Presb. José Walter 
Oração: Ordália 
Ornamentação: Ordália 

04.12 Paulo César e Giancarlo 

11.12 João Teobaldo e Dimas 

18.12 Maurício e Raphael Sanches 

25.12 Rômulo e Leônidas 

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 


