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A quem Deus ouve? 
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Rev. Reginaldo Carvalho 
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Em nossas sociedades geralmente o 
pobre é deixado de lado. O rico, pelo contrário, 
tem a preferência. Julgamos e agimos de acordo 
com o status que enxergamos no outro.   

Há pouco tempo foi realizado um ex-
perimento num determinado país 
no qual uma menininha é vestida 
com roupas “humildes” e sujas. 
Ela foi levada a uma praça e as 
pessoas que por ali passavam a 
olhavam, mas não se importavam 
com ela. Essa mesma menina foi, 
noutro dia, limpa e bem arrumada 
para a mesma praça. O resultado, 
porém, foi diferente. Pessoas para-
ram para falar com ela. Perguntaram sobre seus 
pais e tentaram ajudá-la.  

 Nosso Deus age sem discriminação. 
Entretanto, o Senhor tem predileção pelos fracos 
e pelos desamparados. Segundo a Bíblia, ele ouve 
e se importa com os humildes (Sl 10.17). Ele os 
salva de qualquer tormenta (Sl 76.9); porém, aba-
te os soberbos (Sl 18.27). O Senhor guia e ensina 
os humildes em todo tempo (Sl 25.9). Conquanto 
Deus seja excelso, grandioso, ele atenta para eles 
(Sl 138.6). Ele os ampara (Sl 147.6). Seus olhos e 
cuidados estão voltados para os pobres (Sl 70.5). 

Esse é o nosso Deus. Ele é extrema-
mente amoroso e cheio de graça com aqueles que 
são chamados de “pobres” e “humildes”. Tanto a 
pobreza quanto a humildade não são, necessaria-
mente, sinônimo de inferioridade social ou finan-
ceira nas páginas das Escrituras. Pobres e humil-
des são os que amam, esperam e dependem de 
Deus.  

Conforme os textos acima deixam bem 
claro, o Senhor ouve apenas os humildes. Aque-
les que são soberbos, arrogantes, prepotentes ou 
ensimesmados, Deus não os atende.  

Em nossos dias alguns cristãos estão 
sendo incentivados a se portarem como sober-
bos. A teologia do “eu exijo”, “eu determino” e 
“eu me revolto”, nada mais é do que a manifesta-

ção de um ego arrogante e mi-
mado. Deus não cederá às bir-
ras e exigências de ninguém. 
Não é por essa via que o ho-
mem alcançará algo de Deus.  

Você pode não concordar com 
as adversidades, os sofrimentos, 
as injustiças ou as perdas sofri-
das em sua vida. Mas, entenda 
que para resolver qualquer pro-

blema diante de Deus, você não pode se portar 
arrogantemente. O caminho para a vitória passa 
pela humildade.  

Jesus contou uma parábola na qual dois 
homens, um fariseu e outro publicano, foram 
adorar a Deus no templo (Lc 18.9-14). O fariseu 
(religioso cheio de zelo pela lei de Deus), embora 
dissesse a verdade em tudo quanto afirmou, se 
portou como merecedor do favor divino. O pu-
blicano (coletor de impostos e, como tal, pessoa 
de má reputação) também disse a verdade, mas 
com imensa humildade diante de Deus. Ele supli-
cou a misericórdia do Senhor. Jesus conta que o 
publicano foi justificado diante de Deus, não o 
fariseu. Concluiu dizendo que quem se exalta, 
será humilhado; mas quem se humilha, será exal-
tado. 

Você deseja que o Todo Poderoso lhe 
ouça? Então, seja humilde. 



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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04/01 - Sérgio Pereira Schulz - (98168-8030) 
06/01 - Célia Regina S. C. Pereira - (99994-3877) 
07/01 - Maria Luisa Souza Miranda - (3011-3594) 
08/01 - Filipe Nogueira de Sá Pinheiro - (98177-9114) 
08/01 - João Teobaldo de A. Neto - (98407-9869) 
11/01 - Antonio Gabriel O. Santos - (98538-2598) 

12/01 - Leonidas Pereira de Almeida - (99683-7750) 
15/01 - Nete Pereira da Silva - (99145-9645) 
22/01 - Jamila Abdelaziz - (98306-2895) 
25/01 - Rubens Martins R. da Silva - (98153-9001) 
29/01 - Beatriz Reis - (99269-5740) 
30/01 - Alexandre Lustosa Garcia - ( 98154-4871) 

   

“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. 



'HVDILR�GH�MDQHLUR� 
Cuide de sua saúde. O nosso 
corpo é templo do Espírito 
Santo. Cuidar-se, exercitar-
se, também é algo espiritual, 
é algo que Deus se agrada, é 
culto. Então, se necessário, 

vá ao médico, confira se sua pressão está legal, se 
suas taxas estão em bons níveis, controle a diabete, 
diminua o stress e exercite-se, tome os remédios 
corretamente. Isto também é louvor a Deus. 

(%'�-�MDQHLUR����� 
Em janeiro teremos classe única.  Receberemos a 
ministração da palavra de Deus por meio destes 
irmãos: 
08/01 – Leônidas   
15/01 – Marcos  
29/01 – Reginaldo Carvalho 

&RQYRFDomR�'H�$VVHPEOHLD 
O Conselho convoca a Assembleia da Igreja a se 
reunir ordinariamente no dia 22/01/2017 após o 
culto matutino, para ouvir, para informação, os 
relatórios do movimento da Igreja no ano anterior, 
e tomar conhecimento do orçamento para o ano em 
curso. 

/HLWXUD�%tEOLFD�DQXDO� 
Neste ano colocamos um plano de leitura anual no 
Boletim. Em cada boletim, haverá o plano de leitura 
diário da semana com os capítulos que devem ser 
lidos para aqueles que quiserem acompanhar.  Trata
-se de um plano sequencial de Gênesis a Apocalip-
se. Acompanhe e seja abençoado com a meditação 
diária na palavra do Senhor. 

)pULDV 
O pastor e sua família entrarão em férias a partir 
do dia 09 deste mês e retornam às suas atividades 
normais no dia 24. Oremos para que Deus lhes 
conceda dias mui abençoados e restauradores. 

*UDWLGmR� 
Agrademos às nossas irmãs Geny e Mariana Leles 
pela maravilhosa contribuição ao Ministério In-
fantil durante quase dez anos. Neste ano de 2017 
elas terão um merecido e necessário descanso 
sabático.  

*UDWLGmR�� 
Também agradecemos ao nosso amado irmão 
Walber pela preciosa contribuição junto aos nos-
sos pequeninos. Que Deus o abençoe e recom-
pense grandemente. 

1HFHVVLGDGH�GH�YROXQWiULRV 
O Departamento Infantil necessita urgentemente 
de voluntários para nossas classes de crianças. Dê 
sua contribuição para a formação espiritual de 
nossos pequeninos. Ore e participe. 

 

*UXSRV�GH�&RPXQKmR 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

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

�ǀŝƐŽƐ 
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Este é o tema de nossa igreja para 2017, 
baseado em 1 Pe 2.5 que diz: “Nele vocês 
também estão sendo juntamente edificados, 
para se tornarem morada de Deus por seu 
Espírito”. Que possamos, pelo poder de Deus, 
construir e edificar, todas as áreas de nossa vida 
e relacionamentos.  

� 

Maranata 

 

13/01 
(6ª feira) 

(20h) 

Orlando e Tânia, 
Qd 107, Lt 03, 
apto 504, Á Claras. 



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 

08.01 João Teobaldo e Giancarlo 

15.01 Rômulo e Dimas 

22.01 Raphael e Paulo César 

29.01 Maurício e Leônidas 

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 

08.01 Gn 22-24 

09.01 Gn 25-27 

10.01 Gn 28-30 

11.01 Gn 31-33 

12.01 Gn 34-36 

13.01 Gn 37-39 

14.01 Gn 40-42 

1RLWH 
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2UDomR�GH�FRQILVVmR� 

0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 
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$SUHVHQWDomR�GDV�FULDQoDV� 

3URFODPDomR�GD�3DODYUD�GH�'HXV� 

2UDomR�GH�DomR�GH�JUDoDV�H�LQWHUFHVVmR� 

&RPXQLFDGRV 
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2UDomR�ILQDO�H�EHQomR 
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2UDomR�GH�LQYRFDomR 

0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 

$SUHVHQWDomR�GDV�FULDQoDV 
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