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À Casa de Deus Convém a Santidade 
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Rev.  Reginaldo Carvalho 
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O grande líder dos diretos civis dos ne-

gros nos EUA, o Dr.Martin Luther King, certa vez 
afirmou: “o que me preocupa não é o grito dos 
maus. É o silêncio dos bons”. Parafraseando o Rev. 
King, acredito que o que mais entristece o coração 
de Deus não é tanto o pecado dos ímpios, mas a 
falta de santidade real e profunda do povo de Deus.  

O tema da santidade é complexo. Não 
porque o assunto seja complicado, mas sim porque 
nós, seres humanos, nem sempre o temos clara e 
biblicamente definido em nossa mente. Além disso, 
enquanto vivermos neste mundo caído lutaremos 
todos os dias contra as tentações e o pecado.  

Há dois extremos acerca da santidade em 
nossos dias.  

Primeiro, há aqueles que têm um padrão 
de santidade farisaico. É a santidade externa, de 
aparência. Ela é sufocante. Baseia-se em proibições 
que Deus não fez em sua Palavra. É a santidade 
que nos faz pensar que estamos acima dos outros. 
Os fariseus não se envolviam com ninguém por 
medo de se contaminar. Chegaram a criticar Jesus 
porque o Mestre comia e bebia com 
“pecadores” (Lc 5.30).  

Segundo, no lado oposto, há aqueles que 
em nome da “liberdade cristã” ou a pretexto dela, 
não discernem o certo do errado, o bom do mau, o 
justo do injusto. Até se “misturam com os pecado-
res”, mas vivem como eles. Contam as mesmas 
piadas sujas que ímpios contam. Seus olhos são tão 
maus quanto os dos perversos. As atitudes e os 
sentimentos são pecaminosamente idênticos. 

Nem um, nem outro. A santidade bíblica, 
sem dúvida, nos levará a nos consagrarmos diante 
de Deus, mas não a nos isolarmos das pessoas nem 

tampouco a praticar as mesmas ações pecaminosas 
delas. Ela nos impulsionará a pensar, sentir e agir 
tendo o verdadeiro, o respeitável, o justo, o puro e 
o que é de boa fama como parâmetro (Fp 4.8). A 
santidade bíblica nos levará a salgar, ou seja, a influ-
enciar com o Evangelho de Jesus Cristo. 

Precisamos viver diferentemente do pa-
drão pecaminoso dos ímpios. Na vida conjugal não 
podemos agir com os preceitos dos homens secula-
res: “vale tudo, desde que ambos concordem”. Aos 
nossos jovens e solteiros, precisamos afirmar que o 
leito deve ser sem mácula (Hb 13.4). Se não enten-
deram, falemos claramente: vida sexual é dentro do 
casamento, não fora. Honestidade é dever cristão. 
Sentir-se como se fosse “senhor”, não servo, é 
desvio de conduta (Mt 23.10-11). Levar vantagem 
sobre os outros, uma ofensa contra o criador. Falar 
mal dos outros, invejar e ser hipócrita, um absurdo 
terrível (1 Pd 2.1). E, acima de tudo, o corolário da 
santidade é uma vida de amor. Não o amor segun-
do este mundo caído, mas o amor bíblico, que age, 
que ajuda, que fala bem, que é paciente e bondoso 
(1 Co 13.1-13).  

Se vivermos assim, andaremos em santi-
dade. Mostraremos ao mundo que na Casa de Deus 
há pessoas diferentes, que são exemplos a serem 
seguidos.  

Que Deus nos ajude e capacite a viver-
mos em santidade dele e do mundo. 



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. 
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- 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. 
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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. 
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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. 

1RYD�6XSHULQWHQGHQWH 
Nossa irmã Ioná assumirá 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.  

6DQWD�&HLD 
Hoje à noite celebraremos a Mesa do Senhor. So-
mos todos convidados a partir o pão e compartilhar 
o cálice. Venha fortalecer sua fé no Senhor e teste-
munhar a morte e ressurreição de Jesus. Participe! 

*UXSRV�GH�&RPXQKmR 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 
CNPJ - 10.524.731/0001-90 
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Louvamos a Deus pela realização do 
acampamento das crianças de nossa Igreja. 
Agradecemos todos os que contribuíram com 
seus dons e talentos para a edificação dos 
nossos pequeninos. 

Ludhiana 
09/03 

(5ª feira) 
(19h30)  

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

Maranata 
10/03 

(6ª feira) 
(20h) 

Andrea e César, 
Rua 33 Sul Lote 12 
R.Catharina Iansen 
Apt 808, Á.Claras 

Jovem 
11/03 

(Sábado) 
(17h) 

Raphael, Rua 25 
Sul, Lt 11, A. 1105, 
R.Sagres, Á.Claras 

“É a igreja de Cristo hoje que ocupa a posição 
única como o povo escolhido de Deus, 

que era anteriormente mantida por Israel, 
segundo a carne”� 
John Stott 
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Convidamos a Igreja a orar ao Senhor em prol de 
nossa construção. Precisaremos muito da ação pode-
rosa de Deus para a edificação de nosso lugar de 
adoração comunitária. 



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 

05.03 João Teobaldo e Giancarlo 

12.03 Rômulo e Dimas 

19.03 Raphael e Paulo César 

26.03 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 

05.03 Js 01-03 

06.03 Js 04-06 

07.03 Js 07-09 

08.03 Js 10-12 

09.03 Js 13-15 

10.03 Js 16-18 

11.03 Js 19-21 
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