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Abrigo e Descanso no Senhor 
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Assistimos, por toda a parte, a crescen-
te insegurança, no campo e nas cidades. Nas 
nações, desenvolvidas ou não, avolumam-se os 
problemas econômicos, sociais e políticos. Au-
menta o número de refugiados. O caos sempre 
foi, e sempre será, um vizinho indesejado, uma 
ameaça constante! 

O salmista, ao que 
parece, não vivia uma realidade 
muito diferente da nossa. Não 
acha? Leia e reflita no Salmo. 
Havia inimigos à espreita. Afron-
tas físicas e espirituais. Flechas e 
o pavor das noites, por medos, 
infundados ou não. Havia inimi-
gos, visíveis e invisíveis...O que 
fazer? Como se defender de um 
rol tão pleno de ameaças? 

Eis a resposta: habitando no esconderi-
jo do Pai, o Altíssimo! A esse esconderijo só tem 
acesso aquele que nasceu de novo, que tem a 
Cristo como Salvador e Senhor. Cabe, aqui, res-
saltar que habitar é diferente de visitar. Quando 
visitamos, saímos de nossa origem e depois, feita 
a visita, voltamos a ela. O texto, entretanto, nos 
fala de habitar na casa do Pai. E isso faz toda a 
diferença. Por mais que sejamos atacados, não 
estaremos sem proteção. O que isso traduz? Será 
que os cristãos não são alcançados por males 
nessa vida? Óbvio que são! Significa, contudo, 
que quando moramos no esconderijo do Senhor, 
Ele nos representa, nos defende e nos acolhe em 
nossas lutas e desafios.  

É certo que, aonde vamos, levamos a 
nossa sombra, mesmo que não a enxerguemos! 

Então, quando habitamos com o Altíssimo, aon-
de quer que estejamos, a sombra Dele nos cobre! 
Eis alguns exemplos. José, no Egito, teve toda a 
maldição, arquitetada contra si, transformada em 
bênção pelo Senhor. Na fornalha, os conterrâ-
neos de Daniel tiveram a companhia do quarto 
elemento. E se partirmos, como Estêvão, somos 
recebidos pelo Senhor!  

A expressão “à sombra do Onipotente” 
também me leva ao tempo da predição do nasci-

mento de Jesus. O Espírito San-
to, gerador da vida (Mateus 1:20) 
veio sobre Maria e ela foi cober-
ta pela sombra do poder do 
Altíssimo (Lucas 1:35). Extraor-
dinário: o mesmo Espírito San-
to, que gera a vida, nos foi pro-
metido pelo Senhor, e em nós 
habita, concedendo descanso, 
refúgio e proteção! Ele personi-
fica a sombra do Altíssimo. A 

Ele podemos e devemos clamar, porque Ele nos 
escuta sempre, e está conosco nas adversidades.  

Sim, queridos, o Salmo é atual! A expe-
riência do salmista pode e deve ser a nossa. Dei-
xemos de apenas visitar o Altíssimo. Precisamos 
habitar com Ele. Conversar com Ele, gozando da 
intimidade Pai-filho, que nos é proporcionada 
por Jesus, o Único Mediador. Precisamos ter 
mais do Espírito Santo em nós, e menos de nós, 
em nós mesmos! No Senhor, e só Nele, temos 
abrigo e descanso! Somos guardados de modo 
tal, que as vicissitudes da jornada só nos encon-
tram, se o Senhor permitir. E quando Ele permi-
tir, Ele mesmo estará conosco, pois que somos 
contemplados com Sua sombra! Aleluia! 
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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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07/02 - Filipe Benjamin Romaniuk Silva  - (3543-1583) 
08/02 - Ronaldo de Jesus Soares - (8445-2951) 
11/02 - Ludhiana Elisa M.S. E Silva - (3522-5046) 
11/02 - Walber Santana Santos - (99127-8321) 
13/02 - Gustavo Souza Miranda - (99926-7401) 
17/02 - Paulo Cesar Rocha Oliveira - (98175-2998) 
18/02 - Klayton Rosa Da Silva - (99269-5794) 
19/02 - Mariana Lima Arruda - (3435-6725) 

22/02 - Rebeca Almeida - (99683-8161) 
23/02 - Ordalia A. de S. Abdelaziz - (98221-7310) 
24/02 - Libna B. de Freitas Carvalho - (98134-9691) 
25/02 - Miguel Augusto Corrêa - (3967-9475) 
26/02 - Claudete dos R.C. Azevedo - (98612-6582) 
26/02 - Isabel C.R. do Nascimento - (98132-5332) 
26/02 - Pedro Augusto Souza Santos - (3297-1328) 
26/02 - Tânia Márcia de A.P. Guedes - (98185-7300) 

   

“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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As Igrejas Presbiterianas de Águas Claras comemo-
rarão os 500 anos da Reforma Protestante com uma 
série de atividades. A maior será um grande culto de 
louvor a Deus na cidade. Ore por esse evento e 
participe. Será uma bênção. 

/LWXUJLD 
O Conselho propôs e está efetuando algumas mu-
danças na liturgia dos cultos dominicais. Que nosso 
Deus seja ainda mais exaltado entre seu povo. 

���-XQWD�'LDFRQDO 
A partir deste domingo o portão de entrada será 
fechado trinta minutos depois do começo das ativi-
dades de culto. Os irmãos que chegarem depois 
deste horário e encontrarem o portão fechado, 
basta dar sinal com a luz do farol ou buzinar para 
que ele seja aberto – caso o diácono de plantão não 
os veja. Essa medida visa à segurança de nossos 
membros. 

���-XQWD�'LDFRQDO 
Os diáconos acompanharão as obras semanalmente, 
documentando o avanço dela, bem como registran-
do as etapas por meio de fotografias. 

'HVDILR�GH�)HYHUHLUR 
Mantenha contato com um de nossos missionários -
 Conheça seu trabalho, desejos, sua família, necessi-
dades, seus motivos de louvor e adoração e com-
prometa-se a orar/ofertar neste mês pelo ministério 
dele. 
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Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 
CNPJ - 10.524.731/0001-90 
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No dia 27 e 28 de fevereiro, nossas crianças de 
07 a 12 anos terão uma programação especial 
na casa de nossos irmãos Carlos Alberto e 
Dilma (SMPW Qd 28 conj. 05, lt 02, casa 01). A 
taxa de inscrição será de R$ 25,00 por pessoa. 
Os pais poderão inscrever seus filhos até dia 
19/02 com nossas irmãs Andrea Reis ou 
Suzane.  

� 

Ludhiana 
23/02 

(5ª feira) 
(19h30)  

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

Maranata 
24/02 

(6ª feira) 
(20h) 

Ordália, Qd 203, 
Res. Solar das 
Araucárias, Bl. "B", 
Apto 303, Á.Claras 

“A única vida digna de ser vivida é aquela vivi-
da para Deus”� 

Wesley Duewel 

,QWHUFHVVmR�SHOD�&RQVWUXomR 
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 

19.02 Raphael e Paulo César 

26.02 Maurício e Leônidas 

05.03 João Teobaldo e Giancarlo 

12.03 Rômulo 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 

Leitura Bíblica Anual 

19.02 Nm 31-33 

20.02 Nm 34-36 

21.02 Dt 01-03 

22.02 Dt 04-06 

23.02 Dt 07-09 

24.02 Dt 10-12 

25.02 Dt 13-15 
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