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Deus Repreende e Pune as Nações 
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Rev.  Reginaldo Carvalho 
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A partir do século XVIII cada vez mais 
as sociedades ocidentais passaram a pensar que 
tudo quanto sucede no mundo é fruto da lei “causa 
e efeito”. Desde então, os fenômenos da natureza 
foram explicados a partir da razão e das leis natu-
rais. Concluíram que, se Deus existe, ele não age 
nem interfere na natureza e na história dos ho-
mens.  

Assim, terremotos são 
consequência da movimentação 
de placas tectônicas. Tsunamis ou 
maremotos também são resultado 
da movimentação dessas placas 
nos oceanos, fazendo com que 
haja a propagação de ondas em 
alta velocidade e força. Tudo tem 
explicação natural! 

Obviamente que tais 
explicações não estão erradas. A 
ciência tem lançado muita luz 
sobre os fenômenos da natureza. Ela os tem des-
vendados de modo irrefutável.  

Entretanto, cremos que além e acima de 
qualquer fenômeno natural há o Deus Eterno, 
criador de todas as coisas e sustentador de sua 
criação. O Senhor intervém e controla todas as 
coisas que criou. E, além disso, segundo o teste-
munho bíblico, ele pode usar tudo e todos para 
cumprir o seu querer.  

Por isso, segundo a Bíblia, Deus pode 
abençoar por meio da chuva e castigar por meio da 
falta dela. Ele pode fazer chover, bem como reter a 
chuva sobre localidades específicas (Dt 28.12; 1 
Sm 12.18; 1 Rs 17.1, 14; Zc 10.1; Tg 5.17).  

Segundo a Palavra de Deus, o Senhor 
pode julgar e punir os homens com flagelos terrí-

veis. Entre estes flagelos estão a fome, a guerra, as 
pragas e as pestes (Ez 14.21; ver também Dt 32.24 
e Ap 6).  

Deus age assim com dois propósitos em 
vista. Primeiro, corrigir os homens, a fim de trazê-
los ao arrependimento. Quando os preceitos e a 
doce Palavra do Senhor não surtem efeito no pen-
sar e agir dos homens, o Senhor usa outra pedago-
gia: a do sofrimento. Infelizmente, porém, nem 
sempre as pessoas se arrependem dos seus erros, 
rebeliões e pecados (Ap 9.20; 16.11).  

O segundo propósito é punitivo. 
O Senhor pode e efetivamente 
tem trazido juízo condenatório 
sobre nações. Ele tem pesado a 
sua mão sobre os povos. Deus 
punirá pessoas e nações não so-
mente na eternidade, mas tam-
bém aqui neste mundo (Gn 
15.16; Lv 18.24-30; 20.23). A 
sociedade dos dias de Noé foi 
alvo do juízo de Deus por meio 
do dilúvio (Gn 6.1-22). Sodoma e 

Gomorra foram destruídas por causa de imoralida-
des e injustiças sociais (Gn 18.20-21; 19.23-29; Ez 
16.48-49). 

Deus não está alienado do mundo que 
criou. Embora precisemos cuidado ao dizer que 
esta ou aquela tragédia seja fruto da mão condena-
tória de Deus, não podemos ignorar o fato que de 
que o Senhor é o Juiz de toda Terra (Gn 18.25; Sl 
94.2). Ele julga as sociedades humanas (Sl 7.8; Sl 
9.7,8, 19; 50.6; 96.10, etc.). E tantas vezes exerce 
severa repreensão sobre os povos, justa e perfeita-
mente. 

Temamos, portanto, Àquele que é infini-
tamente bondoso, mas perfeitamente severo (Rm 
11.22). 



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 
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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. 



&RPHPRUDomR�,3%VE 
Hoje à noite o pr. Reginaldo estará pregando a 
Palavra de Deus em comemoração ao Jubileu de 
nossa Igreja-mãe. O púlpito da Betânia será ocupa-
do pelo nosso Presb., Daniel Carvalho. Que nosso 
Deus os use para a edificação do povo e para a 
Glória do nome do Senhor! 

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. 

1RYD�6XSHULQWHQGHQWH 
Nossa irmã Ioná assumiu a superintendência de 
nossa EBD. Rogamos a Deus bênçãos sobre ela e o 
trabalho que desenvolverá. Também agradecemos a 
Deus pelo tempo que nossa irmã Claudete serviu ao 
Eterno e aos irmãos à frente deste trabalho realiza-
do com tanto esmero e amor. Ao Senhor toda gló-
ria e gratidão pelo envio de obreiros e obreiras para 
a sua Seara.  
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/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

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

Ludhiana 
16/03 

(5ª feira) 
(19h30)  

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

Maranata 
17/03 

(6ª feira) 
(20h) 

Sérgio e Délzire, 
QE 30 Conj D 
Casa 34, Guará II 

Jovem 
25/03 

(Sábado) 
(17h) 

A Definir 

“A missão precípua de Jesus não foi reformar o 
homem, dar a ele saúde, riqueza e felicida-
de. Jesus veio buscar o perdido, salvar o 

pecador”� 
Hernandes Dias Lopes 

2UH�H�FRQWULEXD 
Precisamos da ação do 
Deus Todo Poderoso 
para a realização da 
obra de construção. O 
Senhor, em sua graça e 
misericórdia, certamen-
te nos abençoará. Po-
rém, é preciso orar. Ele 

nos manda busca-lo. Precisamos pedir a benção, a 
proteção e o livramento dos céus porque Satanás, o 
inimigo da Igreja e do povo de Deus, não descansa e 
não cessa de atacar. Interceda por este trabalho. 
Mas, disponha-se, também, a ser instrumento do 
Senhor para o suprimento das necessidades financei-
ras que essa obra demandará. Nosso Deus é digno 
de todo louvor, todo esforço e toda dedicação de 
Seu povo. É nosso privilégio ser cooperadores do 
Reino dos céus. 



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 

12.03 Rômulo e Dimas 

19.03 Raphael e Paulo César 

26.03 Maurício e Leônidas 

02.04 João Teobaldo 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 

Leitura Bíblica Anual 

12.03 Js 22-24 

13.03 Jz 01-03 

14.03 Jz 04-06 

15.03 Jz 07-09 

16.03 Jz 10-12 

17.03 Jz 13-15 

18.03 Jz 16-18 
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