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“Restaura-nos, ó SENHOR, Deus dos Exércitos, 
faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos” 

Sl 80.19 
 

O restaurador é um profissional 
importantíssimo no mercado das artes. Ele 
se torna tão relevante quanto um artista fa-
moso na medida em que é o responsável por 
tomar uma obra desgastada ou grandemente 
prejudicada e trazê-la o mais próximo de seu 
estado original.  

O trabalho de restauração é minuci-
oso. Exige paciência, 
destreza e grande 
habilidade. Por isso, 
não é qualquer um 
que pode lidar com 
obras de arte e se 
aventurar nesse ser-
viço. 

Nosso Deus é o Supremo Restaura-
dor. Sua especialidade não é quadros, escul-
turas ou afrescos, mas sim vidas humanas 
que foram danificadas pelo pecado.  

O trabalho de restauração do Se-
nhor não termina neste mundo, apenas co-
meça. Um dia, na eternidade, a boa obra que 
ele começou aqui, será aperfeiçoada.  

Deus é “expert” em restauração de 
qualquer “peça” danificada. Por mais irreco-
nhecível que esteja um homem ou mulher, 
ele pode trazê-la ao seu estado original. Ele 
pode fazer novas todas as coisas! (Ap 21.5). 
Aleluia!  

O Senhor tem tomado em 

suas mãos homens bêbados e os transforma-
do em pessoas sóbrias e idôneas. Ele tem 
transformado promíscuos em pessoas hon-
radas; fofoqueiros em amantes da verdade; 
iracundos em mansos; avarentos em doado-
res generosos. O Senhor tem transformado 
inveterados pecadores em grandes santos 
neste mundo.   

O salmista conhecia o Deus restau-
rador. Sabia do imenso poder e capacidade 
do Eterno em restaurar vidas e situações. 

Por isso, teve a sa-
bedoria de pedir três 
vezes (vv. 3, 7 e 19) 
ao Senhor a restau-
ração da nação.  

Diferentemente do 
salmista, nem todos 
pedem ou buscam a 

restauração da parte de Deus. Alguns se 
deixam sucumbir pelos problemas. Por 
exemplo: se o casamento está ruim, pedem 
divórcio, mas não buscam a ajuda do Res-
taurador. Eles e outros estão cansados, tal-
vez exaustos. Todavia, o verdadeiro proble-
ma é não mais crer em restauração e no po-
der do Restaurador.  

Não há defeito que o Senhor não 
possa consertar. Não há problema que Deus 
não possa resolver. Continue orando e cho-
rando na presença do Senhor. Deus restau-
rará a sua sorte de maneira milagrosa e ina-
creditável (Sl 126.5-6). 
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Saúde 

Pela Irmã 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. 

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 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. 

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. 



Jejum e oração 

Estamos no tradicional mês de jejum e oração. 
Busque a face do Senhor. Interceda por sua família, 
igreja, país, missionários. Clame a Deus. Jesus nos 
ensinou que quem pede, recebe. 

Palavra abençoada 
Convidamos a igreja a mandar uma mensagem de 
elogio a outros cinco irmãos e/ou irmãs. Ressalte 
alguma virtude ou atitude que você admira nele(a). 
Esse é o nosso desafio neste mês. 

Almoço comunitário 
Dia 27/11 teremos um almoço comunitário especi-
al. A nossa Junta diaconal estará encabeçando esta 
programação. Participe. Vamos juntos celebrar 
nossa comunhão. 

Maanaim 
No dia 05 de novembro iremos ao Maanaim. Saire-
mos, como de costume, às 14h30min. Convidamos 
os irmãos a participar deste trabalho de evangeliza-
ção e apoio àqueles que estão buscando libertação 
do mundo das drogas. 

Amide 
Estão disponibilizados à nossa Igreja 10 convites 
para a feijoada missionária que acontecerá no dia 
26/11. Todo recurso arrecadado será revertido para 
os projetos dessa instituição. O preço do convite é 
R$ 50,00. Os interessados devem procurar o Pr. 
Reginaldo. 

 

Grupos de Comunhão 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

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

Avisos 

Ludhiana 
27/10 
(5ª feira) 
(19:30h)  

SQNW 111,       
Bl. "C", apto 202,  
Noroeste 

Ordália 
 

28/10 
(6ª feira) 

(20h) 

Edineide, Rua 3, 
chácara 45 casa 17 
B, Vicente Pires 

José 
Henrique 
(Jovem)  

29/10 
(Sábado) 

(17h) 

Raphael e Simone, 
Rua 25 Sul, Lote 
11, Res. Sagres, 
apto 1105,Á.Claras 

“A única função da fé é apropriar-se do Cristo que 
um dia morreu e agora se oferece a nós como nosso 
salvador. A salvação é apenas pela graça de Cristo, 

apenas por meio da fé dos homens“  

John Stott  

 
Aniversário 
Celebraremos com gratidão a Deus nosso 
oitavo aniversário de organização. No dia 
27/11 louvaremos e bendiremos ao Senhor por 
todas as bênçãos manifestadas à IP Betânia e 
através dela. Louvemos todos juntos ao Senhor. 

Identificação Dons Espirituais 
Até o final deste mês, no link abaixo há um ques-
tionário para identificação de dons espirituais em 
complemento aos estudos da 
EBD.  Gostaríamos que todos 
respondessem inclusive para 
organizarmos nossa igreja com 
base nas capacidades distribuídas 
por Deus.  

Contamos com sua cooperação. 

https://goo.gl/forms/o7nFc3paTONRG8VH2 



Noite 

Convite à adoração - Sl 80.19 

Oração de invocação  

Hino NC 38 — “Louvores sem Fim” 

Confissão do povo de Deus - Dn 9.19 

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 316—"Os intentos de Deus” 

Oração final e benção 

Manhã  

Convite à adoração - Pv 18.14 

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 

23.10 Maurício e Raphael Sanches 

30.10 Rômulo e Leônidas 

06.11 Paulo César e Giancarlo 

13.11 João Teobaldo e Dimas 

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 


