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“Com efeito, Deus é bom para com Israel, para 
com os de coração limpo” Sl 73.1 

 
A bondade de Deus é cantada e 

exaltada em todo o livro dos salmos. Em suas 
páginas podemos ler o registro de experiên-

cias emocionantes dos salmistas com a be-
nignidade do Senhor. 

Deus, de fato, é bom! Esse atributo 
é um dos mais enfatizados nas Escrituras 

Sagradas. Na verdade, sua bondade pode ser 
vista a todo o momento e em todos os lugares 

(Sl 33.5).  

Asafe, o autor desse salmo, começa 
seu louvor afirmado que Deus é bom para 

Israel. Realmente Deus é bondoso com todos 
os seres humanos; mas ele é especialmente 

bom com aqueles que são ovelhas de seu 
aprisco (Sl 31.19). 

Todavia, por experiência própria, 
Asafe sabia que nem sempre se consegue 
enxergar a bondade de Deus. E por que não? 

Por causa do pecado do coração humano. 
Devido a insatisfações, murmurações, cobiça 

e comparação com a vida alheia, o homem 
pode se tornar cego quanto à bondade de 

Deus.  

Foi exatamente isso que aconteceu 

com Asafe. Ele olhou para o lado e viu a 
prosperidade do ímpio. Percebeu que homens 
e mulheres perversos também prosperam 

financeiramente. Eles podem ter “saúde fer-
ro” e não amargar grandes tribulações na 

vida por algum tempo. E essa constatação fez 
o poeta ter uma crise de fé, pois diferente-

mente do ímpio, ele estava vivendo dias difí-

ceis.  

Asafe precisava saber (ou se lem-

brar?) que a graça comum de Deus cumula 
até mesmo o ímpio de bênçãos (Mt 5.45). Ele 

precisava entender (ou se recordar?) que tudo 
acontece igualmente a todos os tipos de pes-

soas (Ec 9.2). Coisas boas acontecem com 
pessoas ruins e coisas ruins acontecem com 
pessoas boas. Ele deveria compreender que 

nosso Deus sempre faz com que tudo coope-
re para o bem daqueles que O amam (Rm 

8.28). 

Assim como aconteceu com Asafe, 

todos nós, em algum momento da vida, dei-
xamos de perceber a bondade de Deus. E é 

nos momentos de crise, tribulação ou perda 
que questionamos a bondade do Senhor – 
bem como outros atributos de Deus, como o 

amor.  

Mesmo quando perdemos, sofremos 

ou somos frustrados em nossas expectativas, 
Deus continua bom. Ele é bom quando temos 

dinheiro no bolso e muita saúde. Mas ele 
também é bom quando passamos por crises 
financeiras e problemas com enfermidades.  

Lembre-se: Deus é bom com você. 
O seu grande desafio é declarar a bondade de 

Deus independente da situação que você es-
teja vivendo.   

Deus é bom! 
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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 nor-
destino).   
- Missionários espalhados pelo mundo. 
Pelo trabalho de evangelização e missões 
da Federação de Mocidade do PRDF. 

Pela Igreja sofredora e perseguida nos 
países opositores ao cristianismo. 
 

Atividades 

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

Motivos de Oração 

Aniversários 

04/09 - Sérgio R. de Brito Gadelha - (99955-4891) 

08/09 - Lucas Naves e Rocha Oliveira - (3037-3508) 

10/09 - Priscila Barboza Rezende Carvalho - (98233-6206) 

11/09 - Guilherme Henrique Romaniuk Silva - (3543-1583) 

13/09 - Josilene Farias Tuboiti - (98576-9067) 

14/09 - Helena Farias Tuboiti - (3401-2859) 

15/09 - Reginaldo Abdelaziz - (98146-2430) 

18/09 - Miguel Batista Ferreira Borges - (99115-7661) 

19/09 - Gabriel Rezende Carvalho - (3435-3675) 

27/09 - Livia A. Pessanha Guedes - (98116-7709) 

29/09 - Elisa de Almeida Lara Ribeiro - (3356-7406) 

29/09 - Fernando André Kronbauer - (98114-7304) 

 

   

“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 
Temos por prática nos consagrarmos ao Senhor no 
mês de outubro. A lista já está disponível. Indique o 
dia(s) que você estará orando e jejuando. Estaremos 
focando nossa vida e família, nossos amados, o 
Brasil, nossos missionários, nossa Igreja e muito 
mais. Participe. 

Irmã Delba 
No dia 10 deste mês às 20h realizaremos um culto 
de louvor e gratidão a Deus na casa dessa amada 
irmã. O endereço de nosso encontro é: Rua 04, 
chac. 07, casa 18, condomínio Flor do Cerrado. 
Toda Igreja é convocada a participar desta celebra-
ção. 

Carinho especial 
Spurgeon, o grande pregador do século XIX, disse 
que o maior carinho que alguém poderia lhe fazer 
era orar por ele. Por isso, convidamos a Igreja a 
contactar algum irmão para orar por ele e sua famí-
lia durante todo o mês de Setembro. Pergunte-lhe 
se deseja que ore por algo especial. Dê esse carinho 
especial ao seu irmão.  

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 
08/09 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Rômulo 
09/09  

(6ª feira) 
(20h) 

Rômulo - SHA Cj. 
4 Chac. 3 Lt 1 

Ordália 

 

10/09 
(Sábado) 

(20h) 

Residência da irmã 
Delba conforme 
aviso. 

José 

Henrique 
(Jovem)  

A Definir 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir 

Santa Ceia 
Hoje à noite, por ocasião de nosso culto 
vespertino, celebraremos o corpo e o sangue do 
Cordeiro de Deus. Venha, participe e seja 
fortalecido em sua fé e comunhão com o 
Senhor. 

Indicação de livro 
Os Cristãos: uma história ilustrada, Tim 
Dowley (ed. Martins Fontes).   

 

A proposta do autor não é 
discorrer sobre todos os 
fatos e acontecimentos 
destes dois mil anos de 
cristianismo, mas sim for-
necer uma visão da Igreja 
de Jesus a partir de alguns 
dos seus principais ciclos 
históricos. A vantagem 
deste livro é apresentar a 

fé cristã sem romantismos, exageros ou ten-
denciosidade. Leitura prazerosa. 



Noite 

Convite à adoração - Sl 73.1 

Oração de invocação  

Hino NC 104— “Linda Melodia” 

Confissão do povo de Deus - Sl 25.18 

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 297—"A Chamada Final” 

Oração final e benção  

Manhã  

Convite à adoração - Pv 17.17 

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 

04.09 Rômulo e Leônidas 

11.09 Paulo César e Giancarlo  

18.09 João Teobaldo e Dimas 

25.09 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 


