
Tema 2016: No caminho da fidelidade 

“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da 

Lei, a fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a adoção de filhos”. (Gálatas 4:4,5) 

Natal! Está chegando...Mais um Natal! Tempo em que há mais luzes e cores! Presentes! Muitos 
apelos comerciais, consumismo exacerbado. Ainda hoje, muitos não dão lugar em suas vidas, para o verda-
deiro sentido desses dias. Esquecem-se do maior presente, do convidado principal, que deseja morar em 
cada coração: Jesus! 

Há verdades preciosas que cercam a vinda de Cristo ao mundo. Destaco algumas delas, com base 
no texto que abre essa pastoral. 

1- A vinda de Jesus à essa terra não foi um acidente. Não foi atrasada, nem adiantada. Foi planeja-
da desde antes da fundação do mundo (I Pedro 1:20). A língua grega era universal, como o inglês de hoje. O 
mundo, de então, era dominado pelos romanos, que impuseram a “Pax Romana”. Foi, portanto, no tempo 
certo, na plenitude do tempo, que Jesus nasceu. A esse respeito, cabe ressaltar que há muitos anúncios no 
Antigo Testamento (por exemplo, Gênesis 3:15; Isaías 7:14; Isaías 9:6; Miquéias 5:2).  

2- A vinda de Jesus foi uma missão que Deus decidiu cumprir em nosso favor. Alguém assim se 
expressou: Deus fez de Seu Filho um missionário. Jesus mesmo disse: “...Assim como me enviaste ao mun-
do...” (João 17:18). João, de modo claro, afirma: “Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. 
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai...”(João 1:14). Isso faz toda a diferença. Porque a 
vinda de Jesus a esse mundo significa que Ele esvaziou-se de si mesmo. Abandonou seu trono. Foi humilde, 
e foi humilhado. Foi servo obediente até a morte, e morte de cruz (Filipenses 2:5-8). 

3- A vinda de Jesus a essa terra foi natural e sobrenatu-
ral. Natural porque, como nós, Ele nasceu de mulher. Sobrenatu-
ral, porque Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus (Lucas 
1:35). 

4- Jesus nasceu sob a Lei. Cumpriu a Lei de Deus e a 
lei dos homens. Viveu e morreu, cumprindo a Lei. E fez isso, 
porque nos amou. Porque decidiu nos redimir: eu e você somos 
pecadores, imperfeitos e incapazes de cumprir a lei (Romanos 
5:12-21). A vinda de Jesus a essa terra nos abriu a possibilidade 
de sermos filhos de Deus. Se crermos Nele, somos adotados pelo 
Pai. Somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Assim, 
podemos clamar: “Aba, Pai” – Papai, Papaizinho – (Romanos 8:14-17). 

Concluo. É bom ganhar presentes! É bom dar presentes! Importa, contudo, que nesse Natal, e que 

durante a nossa vida, possamos agradecer o maior de todos os presentes que recebemos: Jesus. Que reflita-

mos a respeito. E que ofereçamos o maior de todos os presentes – Jesus – a todos quantos ainda não o rece-

beram, como Salvador e Senhor! Que seja assim, para a glória de Deus e para a felicidade de muitos! 
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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). 

Cultos no Final de Ano 
Neste domingo, dia 25/12 e 01/01 celebraremos 
culto ao Senhor somente à noite. Nestes dois do-
mingos não teremos Escola dominical nem qual-
quer outra atividade pela manhã. 

Grupos de Comunhão em Recesso 
Informamos que os Grupos de Comunhão estão 
em Recesso até o início do próximo ano. 

Cantata de Natal 
Nossas crianças apresentarão neste domingo à noi-

te, o musical de natal:   “Uma história de amor”. 

Pedimos aos pais que tragam suas crianças na Esco-

la Dominical para os ensaios. Vamos adorar o Se-

nhor com nossos pequeninos. 

EBD - Janeiro/2017 
Em janeiro teremos classe única.  Receberemos a 
ministração da palavra de Deus por meio destes 
irmãos: 
08/01 – Leônidas   
15/01 – Marcos 
29/01 – Reginaldo Carvalho 

Ceia e gratidão 
No último dia do ano nos reuniremos em ação de 

graças pelo ano que findou. A programação ocorre-

rá às 21 horas no residencial de nossos irmãos Wal-

ber e Luciene. Os que desejarem participar, favor 

procurar nossas irmãs Janaína ou Luciene. 
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Tema 2017 
Este é o tema de nossa igreja para 2017, 
baseado em 1 Pe 2.5 que diz: “Nele vocês 
também estão sendo juntamente edificados, 
para se tornarem morada de Deus por seu 
Espírito”. Que possamos, pelo poder de Deus, 
construir e edificar, todas as áreas de nossa vida 
e relacionamentos.  

Feliz Natal 
A Igreja Betânia deseja a todos um Feliz Natal. 

Que hoje e sempre possamos ter inscritos em 

nossos corações o verdadeiro motivo de nos 

alegrarmos. Nos alegramos no Senhor que nos 

deu seu filho unigênito como Salvador.  

“O homem é, de fato, objeto do amor e, ao 
mesmo tempo, da ira de Deus. O Deus 

que condena o homem por sua desobedi-
ência já planejou como justifica-lo”   

John Stott 



Noite 

Convite à adoração - Lc 1.68-69 

Oração de invocação  

Hino NC 231— “O Primeiro Natal” 

Confissão do povo de Deus - Sl 79.9 

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 239—"Nasce Jesus” 

Oração final e benção 

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 

25.12 Rômulo e João Teobaldo 

01.01 Raphael e Leônidas 

08.01 João Teobaldo e Giancarlo 

15.01 Rômulo e Dimas 
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Nossos Horários 

Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 


