
Tema 2016: No caminho da fidelidade 

Exatamente daqui a uma semana comemoraremos o Natal, este evento místico, em que o 
Eterno entra na historia, em que o Infinito encontra limitações. Como escreveu um querido amigo: 
“Em um cocho de Belém, foi envolta em panos a Eternidade”...  

Para nós é motivo de muita alegria, festa, esperança. Mas você já parou para pensar o que foi 
para a esfera espiritual a encarnação do Deus Filho?  Qual teria sido a reação dos seres celestiais quan-
do anunciado na eternidade que o Deus Filho abandonaria Sua glória e majestade, Seu poder e sabedo-
ria?  

O Stenio Marcius, grande músico e poeta, escreveu uma canção descrevendo este momento 
singular: 

“Até os serafins, com três pares de asas, 

Sentiram um tremor naquele momento, 

Pois o Verbo Eterno, que a tudo criou, 

Está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. 

 

Então se fez um mar de asas estendidas, 

Um grande silêncio, um trono deixado... 

O que anda entre as estrelas e chama seus nomes 

Está partindo agora 

E quem é que não chora? Partiu, foi por amor... 

 

Foi, se esvaziou, 

Semelhante a homem se tornou, 

Semelhante a servo se tornou; 

Foi reconhecido como um de nós! 

 

Foi e se humilhou 

Sendo obediente até morrer 

Uma morte horrível na maldita cruz 

E por tudo isso Deus o exaltou(...)” 

 

Você consegue agora perceber o tamanho do sacrifício realizado? Conseguiu ter um vislum-
bre da humilhação que foi para Jesus tornar-se um de nós? 

Queridão, se Deus, o Rei da glória, o Todo-Poderoso, age assim em nosso favor, como não 
nos rendermos aos Seus pés e servi-Lo com tudo que temos? 

Ele abandonou tudo só para restaurar a comunhão comigo e com você. Pense nisto. Louve, 

louve muito, com alegria. Agradeça de coração! Vamos prestar culto hoje com este sentimento de gra-

tidão, de intenso júbilo, de rendição! 

Um Trono Deixado... 
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Saúde 

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. 

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 
02/12 - Letícia Amaral De Faria - (3456-1988) 

03/12 - Geny De Leles F. Barbosa - (99973-4009) 

04/12 - Rosiete Feitosa Garcia - (98154-4871) 

05/12 - Mel Ribeiro Lima - (2194-8312) 

11/12 - Karina (1 ano de vida) - (98480-8444) 

15/12 - Leda Costa Nogueira De Sá - (98177-0862) 

16/12 - Kamilla F. e Leles B. Maniero - (98114-1815) 

25/12 -  José Maria (99686-7030) 

27/12 - João Vitor Romaniuk Silva - (3543-1583) 

27/12 - Simone Makhoul Floriano - (98366-3231) 

   

“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. 



Desafio de Dezembro 
Mande para pelo menos quatro 
irmãos e/ou irmãs um versículo 
bíblico que toca seu coração. Faça 
p/ edificar, consolar, animar ou 
fortalecer o irmão(a). 

Mesa do Conselho 
A mesa do Conselho está assim estabelecida para o 

próximo ano: Vice-presidente: José Walter; Secretá-

rio: Daniel Henrique; tesoureiro: Reginaldo Abdela-

ziz. Que nosso Deus continue abençoando o minis-

tério de nossos amados presbíteros. 

Encerramento EBD 2016 
Nossa Escola Dominical encerrará suas atividades 

neste domingo. Àqueles que não estão frequentan-

do, convidamos a participar desta escola de fé. 

Quem tem participado, continue firme. 

Convocação De Assembleia 
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. 

Cultos no Final de Ano 
Nos dias 25/12 e 01/01 celebraremos culto ao 
Senhor somente à noite. Nestes dois domingos 
não teremos Escola dominical nem qualquer outra 
atividade pela manhã. 

 
Grupos de Comunhão em Recesso 
Informamos que os Grupos de Comunhão estão 
em Recesso até o início do próximo ano. 
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Cantata de Natal 
Nossas crianças apresentarão no dia 25, 

domingo à noite, o musical de natal:   “Uma 

história de amor”. Pedimos aos pais que tragam 

suas crianças na Escola Dominical para os 

ensaios. Vamos adorar o Senhor com nossos 

pequeninos. 

 

De Cara Nova 
Nosso site foi inteiramente reformulado. 
Foi realizado um excelente trabalho e esperamos 
que esteja mais informal, convidativo e intuitivo.  
O Ministério de comunicação agradece ao empe-
nho do Isaac na elaboração visual do novo site.  
O endereço é http://www.ipbetaniadf.com.br/ 

“Sem a presença, a obra, o poder e a unção do 
Espírito Santo a Igreja será como um vale 

de ossos secos”  

Hernandes Dias Lopes 



Noite 

Convite à adoração - Lc 1.46-47 

Oração de invocação  

Hino NC 241— “O Nascimento de Jesus” 

Confissão do povo de Deus - Mq 7.9 

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 243—"Noite de Paz” 

Oração final e benção 

Manhã  

Convite à adoração - Mt 2.2 

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 

18.12 Maurício e Raphael Sanches 

25.12 Rômulo e Leônidas 

01.01 Paulo César e Giancarlo 

08.01 João Teobaldo e Dimas  
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Nossos Horários 

Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 


