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É universal. Todas as culturas cele-
bram a vida com canções. Acompanhados ou 
não de instrumentos musicais, os povos em 
todos os continentes sempre cantaram as 
diferentes situações e circunstâncias da exis-
tência. 

Com o povo de Deus não poderia 
ser diferente. Os judeus do Antigo Testamen-
to agradeciam can-
tando. Pediam 
bênçãos louvando 
a Deus. Intercedi-
am através de can-
ções maravilhosas. 
Eles sabiam cantar 
as tristezas e frus-
trações da vida 
(veja, por exemplo, 
o salmo 13). 

É incoerência cantar de tristeza? 
Claro que não. Sem dúvida, é muito melhor 
cantar a dor do que ficar remoendo, com lá-
grimas de amargura, uma situação difícil.  

O cristão canta até mesmo em fune-
rais. Não canta para celebrar a morte ou a 
tristeza; canta para demonstrar sua confiança 
e fé naquele que é poderoso para transformar 
mal em bem; canta, também, para receber o 
consolo e o conforto dos céus. 

O povo de Deus é um povo festivo. 
Ele está sempre cantando. Mas, por que ele 
canta? Por várias razões. 

Ele canta louvores porque reconhece 
que o motivo de sua alegria procede do Todo 
Poderoso. Ele canta para Deus em primeiro 
lugar. Ele sabe que Deus é bom e dadivoso 
consigo. Canta para dizer ao Senhor que seu 
coração é grato a Ele por todo o bem recebi-
do. 

Ele canta porque deseja dar testemu-
nho da grandeza do Senhor em sua vida. Ele 
louva a Deus a fim das pessoas saberem que o 

Senhor é grande, 
poderoso e verda-
deiro. Ele canta 
para proclamar as 
boas novas de 
grande alegria.  

Ele canta porque 
se sente extrema-
mente feliz. Assim 
como não se pode 

dominar o vento, a alegria é incontrolável. 
Não dá para ficar quieto. Extravasa-se de 
tanto contentamento através dos louvores.  

Devemos cantar mais. Não qualquer 
coisa, mas sim os louvores do Senhor. Esse é 
o sacrifício que Deus espera receber de todos 
os seus servos e servas (Hb 13.15).  

Deus espera ouvir de seus lábios 
palavras de adoração e exaltação ao nome 
dele. Celebre o nome do Senhor todos os dias 
de sua vida. Apesar das situações, cante ao 
Eterno. Não é fácil, mas é possível! Além 
disso, quem louva ao Senhor é fortalecido, 
pois a alegria no Senhor é a nossa força (Ne 
8.10). 

Cantando com alegria ao Senhor 
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Rev. Reginaldo Carvalho 
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Pela Irmã 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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01/11 - Nilda Pereira Borges - (99642-3193) 
05/11 - Delzirê Nunes da Silva Gadelha - (99961-6989) 
07/11 - Allan Kardec Assis da Silva Júnior - (98271-0673) 
09/11 - Mariana da Silva Reis - (3048-0448) 
13/11 - Dimas Pereira de Faria - (98442-3738) 

16/11 - Pedro Naves e Rocha Oliveira - (3037-3508) 
19/11 - Raphael Sanches Pereira - (98187-6321) 
23/11 - Bianca C. Feitosa Garcia - (3397-5442) 
29/11 - Thiago Alexandre Ribeiro Lima - (2194-8312) 

   

“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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Estão disponibilizados à nossa Igreja 10 convites 
para a feijoada missionária que acontecerá no dia 
26/11. Todo recurso arrecadado será revertido para 
os projetos dessa instituição. O preço do convite é 
R$ 50,00. Os interessados devem procurar o Pr. 
Reginaldo. 

���$QLYHUViULR�GD�,3%HWkQLD 
No dia 27/11, celebraremos com gratidão a Deus 
nosso aniversário de organização. O Rev. Adriano, 
pastor da 4ª IP Taguatinga, nos trará a mensagem 
da parte do Senhor. Louvemos juntos por todas as 
bênçãos manifestadas à nossa igreja e por meio 
dela. 

$OPRoR�FRPXQLWiULR 
Dia 27/11 teremos um almoço comunitário especi-
al. A nossa Junta diaconal estará encabeçando esta 
programação. Participe. Vamos juntos celebrar 
nossa comunhão. 

'HVDILR�GH�QRYHPEUR 
Presenteie alguém com algo feito por você. Pode 
ser algo bem simples: uma comida que saiba que a 
pessoa gosta, um cartão, etc.. O importante é que 
seja algo feito por você para aquela pessoa. Vamos 
reforçar e demonstrar os laços de amor que nos 
unem em Cristo Jesus!   
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Ludhiana 
10/11 
(5ª feira) 
(19:30h)  

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

Maranata 
 

11/11 
(6ª feira) 

(20h) 

Maurício - Rua 22 
Sul Lote 12 Apto 
604, Águas Claras 

José 
Henrique 
(Jovem)  

12/11 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir 

“A oração não é o oposto de trabalho. Ela não para-
lisa a atividade. Em vez disso, oração é em si mesma 
o maior trabalho; ela trabalha poderosamente, desá-

gua em atividade, estimula o desejo e o esforço”�
Hernandes Dias Lopes� 

 
Hoje à noite celebraremos o corpo e o sangue 
do Cordeiro de Deus. Participe. Quem come e 
bebe dele proclama sua fé e ratifica sua 
esperança de salvação em Cristo Jesus.  

&RQVWUXomR� 

Os passos para a construção de nosso edifício 
religioso estão sendo dados. Ore por este projeto.  
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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 

06.11 Paulo César e Giancarlo 

13.11 João Teobaldo e Dimas 

20.11 Maurício e Raphael Sanches 

27.11 Rômulo e Leônidas 
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Nossos Horários 

Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 


