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“A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, 
pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o 

declaram.” Sl 75.1 

 
Deus está em toda parte, é onipresen-

te. Segundo a revelação bíblica, o ser divino 
preenche todas as coisas, de modo que existi-
mos e nos movemos dentro do Seu ser (At 
17.27-28). Realmente é algo bem estranho: toda 
a criação está dentro do ser de Deus, pois Ele 
em tudo está e a tudo preen-
che. O salmista ainda diz que 
as maravilhas divinas revelam 
esta proximidade de Deus. 

Poucas vezes nos 
damos conta, mas Deus está 
sempre se revelando aos seres 
humanos por meio da cria-
ção, suas maravilhas (Rm 
1.20). Deus ainda se revelou 
aos homens, de forma mais 
especial, por meio de Jesus, que é a imagem 
visível do Deus invisível (Cl 1.15). A revelação 
de Deus aos homens em Jesus Cristo é tão 
perfeita que a Bíblica afirma que quem vê o 
Filho, vê o Pai (Jo 14.9). 

Deste modo, é evidente o interesse de 
Deus em apresentar-se aos homens, em estar 
perto, em manter um relacionamento com os 
seres humanos. Mas há um problema: o peca-
do. O pecado impede o relacionamento entre 
os homens e Deus, separa o homem do Cria-
dor (Is 59.2).  

Mas Deus, por armar muito os ho-
mens, providenciou uma solução para este 

abismo que impedia o ser humano de se apro-
ximar dEle: construiu um caminho, um acesso 
para que possamos O conhecer e conviver com 
Ele.  

O nome deste caminho é Jesus Cristo, 
o Filho de Deus (Jo 14.6, Hb 10.20). Ele é o 
único caminho que nos leva até Deus, apesar 
do pecado. Jesus é a única possibilidade de 
comunhão entre Deus e os homens (1 Tm 2.5-
6). Quem andar por este caminho, entrar por 

esta porta, encontrará o Pai 
(Jo 10.9) e será chamado 
filho de Deus (Jo 1.12). 
Quem não andar por este 
caminho, infelizmente, nunca 
encontrará a Deus. 

A porta está aberta, o cami-
nho está acessível, Deus está 
te convidando para estar com 
Ele (Ap 3.20). O desejo de 

Deus é estar perto de você e ser Seu amigo e 
salvador (1 Tm 2.4). Ele está com você agora 
mesmo, aqui, em todo lugar, Ele está sempre 
perto aguardando sua resposta.  

Quando eu disse “sim” a este convite 
de amor, esperava receber uma bronca pela 
minha vida de pecado e rebelião, mas Deus 
falou assim: "Depressa! Tragam a melhor roupa 
e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo 
e calçados em seus pés. Vamos fazer uma festa 
e comemorar. Pois este meu filho estava morto 
e voltou à vida; estava perdido e foi acha-
do” (Lc 15.22-24). 

Pense nisso… 

Deus Está Sempre Perto 
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Daniel Carvalho 



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 

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. 



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. 

Encontro dos homens 
Dia 08 de outubro teremos o encontro de homens. 
Será um momento de comunhão, louvor e adoração 
ao Senhor. Aguardem mais informações. 

Projeto Madagascar 
“Paz irmãos. 
Orem pela nossa viagem para capital Antananarivo 
dia 23/09 e a nossa viagem para regularização de 
passaporte na África do Sul. 
Não temos embaixada brasileira em Madagascar e 
precisamos voar para a África do Sul. 
Ore pela viagem, pela provisão do Senhor, e para 
que possamos resolver a renovação dos passapor-
tes.” Fernando e Janaíne. 

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. 

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

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 família durante todo o mês de Setembro. 
Pergunte-lhe se deseja que ore por algo especial. 
Dê esse carinho especial ao seu irmão. 

 
 
 
Grupos de Comunhão 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

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

Avisos 

Ludhiana 
22/09 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Ordália 
 

23/09 
(Sábado) 

(20h) 

Dimas e Ioná, 
SHA cj 6 Chác 32 
casa 1 A - Res. 
Solar das Palmeiras 

José 
Henrique 
(Jovem)  

01/10 
(Sábado) 

(17h) 

Raphael e Simone, 
Rua 25 Sul, Lt 11, 
Res. Sagres, apto 
1105, Águas Claras 

Santa Ceia 
Como pastor, preocupo-me com o fato de 
alguns irmãos ficarem tanto tempo sem 
participar da Ceia. A Mesa do Senhor é o 
símbolo máximo de nossa comunhão com 
Deus e pertencimento a Ele. Por que você não 
tem participado?  

“O inferno treme quando uma igreja se dobra diante 
do Senhor Todo Poderoso para orar”  

Hernandes Dias Lopes 



Noite 

Convite à adoração - Sl 75.1 

Oração de invocação  

Hino NC 167— “Cristo, esperança nossa” 

Confissão do povo de Deus - Sl 103.3 

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 368—"Despedida” 

Oração final e benção 

Manhã  

Convite à adoração - Pv 17.25 

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 

18.09 João Teobaldo e Dimas 

25.09 Maurício e Raphael Sanches 

02.10 Rômulo e Leônidas 

09.10 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 


