
 
Estamos completando 11 anos de 

organização. Quero aproveitar esta data simbó-
lica para pensarmos juntos um pouco sobre a 
igreja. 

Geralmente nos referimos a igreja na 
terceira pessoa (ela, a igreja), como se ela tives-
se vida própria, independentemente das pesso-
as. Entretanto, do ponto de vista espiritual, a 
igreja é outra coisa, é a reunião dos crentes em 
Jesus. A igreja somos eu e você e todos mais 
que partilham da mesma fé e Senhor 
(1Coríntios 1.2). Pensar a igreja por este prisma 
é coerente com o texto bíblico e traz algumas 
implicações práticas importantes pra nossa 
vida. 

É um pensamento bíblico porque a 
igreja não é apresentada nas Escrituras como 
uma organização hierárquica, mas como uma 
comunidade que partilha a mesma fé, batismo e 
Senhor (1Coríntios 12.12-27, Efésios 4.4-6). 

A igreja na Bíblia é geralmente descri-
ta por meio de figuras coletivas: corpo de Cris-
to (Efésios 1.23), edifício de Deus (Efésios 2.21
-22), povo de Deus, geração eleita, nação santa 
(1Pedro 2.9), rebanho de Deus (1Pedro 5.2), 
família de Deus (Efésios 2.19). A igreja é sem-
pre plural, coletiva, tanto assim que a promessa 
de Cristo é que onde dois ou três estiverem 
juntos lá Ele também estará (Mateus 18.20), 
mostrando claramente que não existe “igreja de 
uma só pessoa”. 

Esta visão de igreja tem algumas con-
sequências/implicações: 
  Eu não sou a igreja, mas sou parte 
dela. Não é difícil ouvir em nossos dias a frase: 
“eu sou a igreja”. Há até uma denominação que 
usa um slogan com esta ideia: “eu sou a univer-
sal”. Mas ele não é bíblico. Como frisei acima, 
a igreja é, por definição, um coletivo, um povo. 
O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, 

enfatiza este ponto ao afirmar que “o corpo não é 
composto de um só membro, mas de muitos” para em 
seguida concluir que “há muitos membros, mas um 
só corpo”. 
  Só tenho comunhão com Cristo se 
tiver com Sua igreja. Cristo e a igreja são indi-
visíveis, é como se eles fizessem parte do mesmo 
organismo vivo.  A igreja não tem vida sem Cris-
to (a cabeça). E os membros estão mortos se não 
estão unidos ao corpo (igreja). Esta ilustração de 
Paulo é excelente. Ela mostra com clareza ser 
impossível ter comunhão com Cristo (cabeça) e 
não ter comunhão com a igreja (corpo). João 
repete esta ideia ensinando que viver com Cristo 
implica necessariamente em viver como igreja: 
“Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, 
temos comunhão uns com os outros”. 
  A igreja é um testemunho visível de 
que Cristo existe. O Deus bíblico é uma comu-
nidade de amor: Pai, Filho e Espírito. Ele criou 
uma humanidade à sua semelhança (para sermos 
uma comunidade de amor). Assim, a comunhão 
da Igreja é uma proclamação de que Deus tem 
um povo, que nós somos este povo e vivemos 
como o nosso Deus: em comunhão, em unidade.   

A perfeita imagem visível do Deus 
invisível subiu aos céus, mas o Seu corpo (a Igre-
ja) permanece por sua unidade dando testemu-
nho e sendo uma imagem visível (ainda que im-
perfeita) do Deus invisível, sendo cartas vivas 
lidas pelos homens. 

As pessoas experimentarão pela Igreja, 
na prática, a compaixão, a misericórdia, a fideli-
dade, o perdão, o amor, a aceitação, a paciência 
de Deus.  

Um dos propósitos de Deus para a 
Igreja é que ela seja este testemunho vivo e visí-
vel para o mundo de que é possível uma vida 
comunitária de amor.  O povo de Deus vive 
como seu Deus vive: em unidade e santidade. 
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Eu não sou a Igreja! 
Daniel Carvalho 
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“Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim.” Filipenses 4:9 

 No dia 23/11, das 9h às 15h, ocorrerá uma palavra cristã, com almoço incluso. Mais 
informações em cartaz afixado no mural e 99281-6986. 



%RDV�YLQGDV 
Seja bem-vindo pr. Weber Sérgio. É uma alegria tê-
lo conosco nesta noite. Que Deus o use poderosa-
mente como instrumento para transmissão da Pala-
vra. 

&DIp���&XOWR�HP�DomR�GH�JUDoDV 
Dia 24, às 9h, teremos um café comunitário seguido 
de um lindo culto. Será nossa principal celebração 
do aniversário e teremos surpresas. Já combine com 
a Lia como contribuir para o café! 

7HOD�0iJLFD 
Próximo dia 23, às 19h30, teremos mais uma edição 
da Tela Mágica. Programe-se. Convide amigos.  
Participe! 

&DQDO�GR�<RX7XEH 
Temos um endereço personalizado e fácil de deco-
rar: https://www.youtube.com/c/ipbetaniadf. 
Compartilhe com amigos e familiares. 

3RGFDVW�–�SUHJDo}HV 
O áudio das mensagens pregadas em nossa igreja, 
desde 2017, estão disponíveis em nosso site. Você 
pode ouvi-las diretamente do site ou pode baixá-las 
para ouvir depois. 

0LVVLRQiULRV�-�����VDOiULR 
Há alguns anos temos enviado aos nossos missioná-
rios uma oferta equivalente ao 13° salário. Quere-
mos preservar essa prática. Para isso, precisamos 
que os irmãos e irmãs continuem fiéis a Deus nos 

dízimos e contribuições. As mãos que seguram as 
cordas enquanto alguém desce o abismo para resga-
tar as ovelhas perdidas são as nossas. 

't]LPRV�H�RIHUWDV 
Hoje é dia de contribuir. Contribuir na missão de 
Deus é uma honra, um privilégio.  A sua contribui-
ção abençoa a vida de várias pessoas, perto e longe. 
É possível contribuir pelos métodos tradicionais 
(envelope e transferência bancária) e também pelo 
cartão, nas modalidades débito/crédito. Faça parte 
você também deste ato de amor ao nosso Deus e 
Seu Reino.  As mãos que Deus usa para levar adian-
te sua obra são as nossas, servos seus. 

2UDomR�QR�:KDWVDSS 
Contamos com um grupo temático de whatsapp 
destinado exclusivamente aos pedidos de oração.  
Neste grupo nos apoiamos em oração ao Senhor. 
Caso deseje participar, utilize o qr-code abaixo. 

$YLVRV 

$QLYHUViULR�,3%HWkQLD 
Neste mês, completamos nosso 11° aniversário. Apesar de 
dificuldades no caminho, Deus nos deu vitória, e, hoje, não 
conseguimos contar as bênçãos derramadas. Por isso, 
vamos celebrar ao Senhor juntamente com alguns amigos: 
Hoje – 18h - Pr. Weber Sérgio  
17/11 – 18h - Pr. André Pereira 
24/11 – 18h – Conjunto "Louvores do coração" 



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 
Thiago A. R. Lima (Zieg) - 98401-1879 

Diáconos 
César Marinho - 99992-3200 
Dimas Pereira - 98442-3738 
Giancarlo Maniero - 99299-0271 
Leônidas Almeida - 99683-7750 
Maurício Arruda - 99212-7139 
Raphael Sanches -  98187-6321 
Sérgio Gadelha -  99955-4891 
 

CAS, Chác. Gemetres 03, Lote 35/35A, Vicente Pires, DF 
CEP 72001-110 

Escala da diaconia 

Ministérios 
Comunhão: Lia Naves 
Comunicação: Gian e Isaac 
Conselho missionário: Ludhiana 
Discipulado: Rev. Reginaldo 
Infância: Andréa Reis e Luciene 
Louvor: Presb. Daniel 
Recepção: Raphael e Mariana 
Tesouraria: Andréa Reis 

Banco Santander - 033 

Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 

CNPJ - 10.524.731/0001-90 

ipbetaniadf@gmail.com  

ipbetaniadf.org.br 

/ipbetaniadf 

Nossos Horários 
Domingo 

  

Quarta 

Oração matutina 
Escola dominical 
Culto vespertino 
Reunião de oração 

9h 
9h30 
18h 
20h 

Leitura - Sugestão para a  semana 
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