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“Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus 
a minha voz, para que me atenda” Sl 77.1 

 
Ser ouvido pelo Todo Poderoso, 

quê privilégio! Ter as súplicas e orações aten-
didas por Aquele que tudo pode, quê maravi-
lha! 

Sem dar maiores explicações o Sal-
mista testemunha que quando clama a Deus, 
ou seja, quando ora, Deus o 
atende. O autor crê pia-
mente que o Eterno lhe 
respondia favoravelmente 
às preces. Ele tinha a expe-
riência da intervenção divi-
na em sua vida e história 
por meio da oração.   

É preciso, porém, 
cuidado ao ler essa declara-
ção. Como você tem apren-
dido, Deus não é obrigado a nada. Ele é livre 
e soberano. Nós não O controlamos e nem 
tampouco podemos manipulá-lo. Diferente-
mente do que adeptos e “teólogos” da Pros-
peridade ensinam, o Senhor não é coagido 
por nada nem ninguém.  

Nosso Deus não é o gênio da lâm-
pada mágica. Na história infantil, basta esfre-
gar a lâmpada que o gênio sai dela e, pronta-
mente, atende a todo e qualquer desejo do 
“amo”. Definitivamente esse não é o nosso 
Deus! 

Todos os verdadeiros cristãos sabem 
que o Senhor é gracioso. Eles já experimenta-

ram a bondade de Deus (Sl 34.8). Podem 
testemunhar que o Senhor responde favora-
velmente às orações, cumulando de toda sor-
te de bênçãos seus filhos e filhas, aleluia! 

Entretanto, esses mesmos cristãos 
podem também testemunhar que o Senhor 
diz “não” a tantas de suas orações. E, quando 
esses servos de Deus são pessoas maduras na 
fé, igualmente louvam o nome do Senhor 
pelo não atendimento de seus pedidos.  

Deus nos ouve. Sempre nos 
ouve. Muitas vezes dizendo 
“sim” às nossas preces. Ou-
tras vezes, nos fazendo es-
perar pela resposta positiva 
da parte dele. E às vezes, 
com um firme “não”. Mas, 
seja qual for sua resposta, 
Ele interage conosco, por 
graça e misericórdia, sempre 

fazendo o melhor em nossa vida. 

A pobreza espiritual na qual muitos 
se encontram se deve ao fato de que eles pe-
dem pouco, ou seja, oram pouco. Não veem 
grandes coisas do Senhor porque não pedem 
nem mesmo pequenas coisas a Ele. Como 
consequência, não podem testemunhar da 
grandeza de Deus. Eles não têm alegria dos 
céus na alma porque não têm experiências de 
respostas de oração na Terra. 

Ore mais. Interceda mais. Disponha
-se a ser um homem ou mulher de oração. 
Que isso seja para a glória do Senhor, o bem 
da Igreja e a bênção de sua vida.  

Deus nos atende! 
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Saúde 

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 mundo. Pelo 
trabalho de evangelização e missões da Federa-
ção de Mocidade do PRDF. Pela Igreja sofredora 
e perseguida nos países opositores ao cristianis-

mo. 
  
 

Atividades 
Pelas atividades de nossa comunidade: EBD,  Gru-
pos de Comunhão e  Ministérios da Igreja.   

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. 



Palavra abençoada 
Convidamos a igreja a man-
dar uma mensagem de elogio 
a outros cinco irmãos e/ou 
irmãs. Ressalte alguma virtu-
de ou atitude que você admi-
ra nele(a). Esse é o nosso desafio neste mês. 

 
Dorivan 
Estará conosco no dia 09/10, na EDB e no culto, o 
querido missionário Dorivan. Reserve essa data 
para louvar e bendizer ao Senhor ouvindo o que 
Deus tem feito através da vida desse precioso ir-
mão. 

 
Reta final 
Nesta semana recebemos uma 
prévia do orçamento para cons-
trução do edifício religioso. Já 
começamos a discuti-lo em Con-
selho. Temos um grande desafio 
diante de nós. Ore e contri-
bua.  Envolva-se. É responsabili-
dade do povo de Deus cuidar da obra do Senhor. 

 
EBD 
Temos sentido a falta de muitos irmãos na Escola 
Bíblica Dominical. Invista em você mesmo partici-
pando das aulas abençoadoras dessa escola de vida 
e fé. 

 

Grupos de Comunhão 

 

 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

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

Avisos 

Ludhiana 
06/10 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Ordália 
 

07/10 
(6ª feira) 

(20h) 

Qd 203, Res. Solar 
das Araucárias,   
Bl. "B", apto 303, 
Águas Claras 

José 

Henrique 
(Jovem)  

15/10 
(Sábado) 

(17h) 
Igreja  

Santa ceia 
Hoje à noite celebraremos o corpo e o sangue 
de Jesus. Venha e participe da Mesa do 
Senhor.  Não deixe de usufruir este imenso 
privilégio que nosso Deus nos concede. Seja 
fortalecido em sua fé e comunhão com o 
Senhor. 

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 distribuí-
das por Deus.  

Contamos com sua cooperação. 

https://goo.gl/forms/o7nFc3paTONRG8VH2 



Noite 

Convite à adoração - Sl 77.1 

Oração de invocação  

Hino NC 14 — “Louvor” 

Confissão do povo de Deus - Sl 68.19-20 

Oração de confissão  

Momento de cânticos 

Apresentação das crianças  

Proclamação da Palavra de Deus  

Santa Ceia  

Oração de ação de graças e intercessão  

Comunicados 

Hino NC 304—"A voz do Evangelho” 

Oração final e benção 

Manhã  

Convite à adoração - Pv 18.9 

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 

02.10 Rômulo e Leônidas 

09.10 Paulo César e Giancarlo 

16.10 João Teobaldo e Dimas 

23.10 Maurício e Raphael Sanches 

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 


