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                    “Conhecido é Deus em Judá; grande, 
o seu nome em Israel” Sl  76.1 

 
Alguns filósofos céticos dos séculos 

XVII, XVIII e XIX chegaram à conclusão de 
que, se Deus realmente existe, ele não se co-
munica com o ser humano e nem é possível 
conhecê-lo. Ainda hoje, a Academia e boa 
parte dos cientistas e intelectuais do mundo 
descartam a possibilidade de se conhecer a 
Deus.  

A Bíblia não somente declara que 
Deus existe como também insiste em dizer que 
Ele é o criador, sustentador e controlador de 
todas as coisas. E todas as coisas incluem o 
universo, o céu, a terra, o inferno e a história 
dos homens. 

Asafe cria no Deus de Israel. E foi 
além. Ele declarou que Deus é conhecido em 
Judá. O povo da Aliança o conhece. Os salvos, 
podemos dizer, sabem quem é Deus. Eles co-
nhecem seus atributos. Eles sabem que Deus é 
amor, bondade, benignidade, luz, justo, retri-
buidor do mal, severo, grandioso, glorioso e 
muito mais.  

Sim, o povo de Deus conhece a 
Deus! Mas o conhece apenas na medida em 
que Ele se revelou nas Escrituras e, em especi-
al, através de Jesus Cristo, o Filho. Os servos 
de Deus jamais conhecerão plena e totalmente 
o Senhor. Por que não? Porque o finito não 
absorve o infinito. O limitado não comporta o 
ilimitado. 

Há teólogos, dos bons, que ensinam 
que na Nova Terra continuaremos a 

conhecer a Deus e, mesmo tendo a eternidade 
pela frente, não esgotaremos nosso conheci-
mento dele. Infinito é o Senhor.  

Conhecer a Deus é não somente pos-
sível como indispensável para nós, seres huma-
nos caídos e pecadores. Claro que o conheci-
mento que estamos falando aqui não é mera-
mente intelectual; antes, trata-se do conceito 
de conhecimento bíblico. Nas Escrituras, tanto 
no Antigo quanto em o Novo Testamento, 
conhecer significa relacionar-se. E esse relacio-
namento pode ser, inclusive, sexual (Mt 1.25).  

Como regra, conhecer a Deus é ter 
envolvimento, não necessariamente carnal, é 
claro. Quando se diz que conhecemos a Deus 
e somos conhecidos pelo Senhor, o foco é o 
relacionamento. Temos pacto ou aliança com 
o Eterno. Ele fala e nós ouvimos. Ele manda e 
nós obedecemos. Ele é nosso Pai e nós, seus 
filhos. Ele nos ama e nós também O amamos.  

Ainda segundo a Bíblia, mesmo aqui 
neste mundo, podemos conhecer mais e mais 
de Deus (Os 6.3). Na verdade, ele quer que 
nosso relacionamento com Ele se aprofunde 
cada vez mais. É privilégio para nós. Aprovei-
te. Conhecer a Deus é a maior benção e a ver-
dadeira razão de nossa existência.  

Deus é conhecido por seu povo 
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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. 

 

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. 

 

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 famí-
lia durante todo o mês de Setembro. Pergunte-lhe 
se deseja que ore por algo especial. Dê esse carinho 

especial ao seu irmão. 

 

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?  

 
 
Grupos de Comunhão 

/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

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

Avisos 

Ludhiana 
29/09 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Ordália 
 

30/09 
(6ª feira) 

(20h) 

Andrea e Cesar, 
R.9 Norte, Lote 7, 
Ed. Notre Dame, 
apto 602, Á.Claras 

José 

Henrique 
(Jovem)  

01/10 
(Sábado) 

(17h) 
Igreja  

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. Estaremos focando nossa vida e 
família, nossos amados, o Brasil, nossos 
missionários, nossa Igreja, nosso projeto de 
construção e muito mais. Participe. 

“Precisamos também deixar claro que a cruz de 
Cristo é a única base sobre a qual Deus 

pode aceitar pecadores”  

John Stott 



Noite 

Convite à adoração - Sl 76.1 

Oração de invocação  

Hino NC 6 — “Doxologia” 

Confissão do povo de Deus - Mq 7.18 

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 299—"Renovação” 

Oração final e benção 

Manhã  

Convite à adoração - Pv 17.28 

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 

25.09 Maurício e Raphael Sanches 

02.10 Rômulo e Leônidas 

09.10 Paulo César e Giancarlo 

16.10 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 


