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Verdadeiro Deus! Verdadeiro homem! 
Assim nossos antigos pastores e mestres da Igreja 
de Jesus Cristo, examinando as Escrituras, decla-
raram a dupla natureza do Salvador. Eles tiveram 
que ratificar em alto e bom som a sã doutrina 
bíblica, pois hereges e “lobos vestidos de ove-
lhas” quiseram desencaminhar 
o rebanho de Deus – ora afir-
mando somente a natureza 
divina, ora afirmando somente 
a natureza humana do Salva-
dor. 

O evangelista Mateus 
está citando o profeta Isaías. 
Há cerca de 700 anos antes do 
nascimento do Senhor Jesus 
ele anunciou que a virgem 
conceberia e daria a luz a um 
menino, que seria chamado de Emanuel. E para 
que a ignorância não prevalecesse entre os discí-
pulos, Mateus traduz o termo: Emanuel significa 
Deus conosco.  

João usaria outros vocábulos. Ele disse 
que o “verbo se fez carne e habitou entre 
nós” (Jo 1.14). O verbo, disse o autor do quarto 
evangelho: “é Deus e criador de todas as coi-
sas!” (Jo 1.1-3). Mais uma vez Deus e homem 
numa mesma pessoa: Jesus de Nazaré.  

Nas palavras dos antigos pastores da 
Igreja que se reuniram em Niceia e Calcedônia 
nos séculos IV e V, não se pode rejeitar nem uma 
nem outra natureza do Salvador. Ambas existem 
e coexistem em Jesus sem que com isso haja 
fusão ou confusão das mesmas. Jesus foi (ao se 

encarnar), é e para sempre será 100% Deus e 
100% homem. 

De fato, essa é uma doutrina profunda. 
Mas ela não é absurda. O problema é que somos 
finitos e limitados de múltiplas formas. Deus é 
infinito e eterno. Como poderíamos “dominar” 
plenamente essa e outras matérias acerca da di-
vindade? Impossível.   

 Na prática, a doutrina da dupla nature-
za do Salvador é essencial para nossa fé. Como 

homem, Jesus carregou consi-
go nossos pecados. Ele os 
expiou em seu corpo, por 
meio de seu sangue. Não havia 
um homem que pudesse fazer 
isso. Todos pecaram. Todos se 
extraviaram. Não houve, não 
há e jamais haverá um justo 
(homem perfeito, sem erros ou 
pecados), além de Jesus (Rm 
3.10ss; comp. Hb 4.15; Jo 

8.46). 

O Filho fez isso. Ele deixou a glória 
para se fazer homem. Ele se humilhou tomando 
a forma de homem e foi obediente até a morte, e 
morte de cruz! (Fp 2.5-8). Em momento algum 
ele deixou de ser Deus. 

Aquele que é o Pai da eternidade (Is 
9.6), criador do tempo e do espaço, que está infi-
nitamente acima de toda compreensão humana, 
fez-se um de nós. Fez-se homem por amor. E, 
como disse Paulo, esse amor é incomensurável; 
grande demais para podermos entendê-lo. 

Não precisamos esmiuçar os mistérios 
de Deus. Precisamos apenas experimentar seu 
amor e receber sua salvação. No mais, cabe-nos 
apenas celebrar o fato de que o Eterno nasceu!  

O Eterno Nasceu! 
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Rev. Reginaldo Carvalho 



6D~GH 
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. 

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 

�ŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽƐ 

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. 



0HVD�GR�&RQVHOKR 
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. 

5HXQLmR�GR�3UHVELWpULR 
O PRDF (Presbitério do Distrito Federal) se reuni-
rá ordinariamente nos dias 14 a 17 deste mês para 
tratar de matérias relacionadas as Igrejas que lhe são 
jurisdicionadas. Oremos para que Deus conduza 
todas as decisões do nosso concílio. 

&DQWDWD�GH�1DWDO 
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 Esco-
la Dominical para os ensaios. Vamos adorar o Se-
nhor com nossos pequeninos. 

(QFHUUDPHQWR�(%'����� 
Nossa Escola Dominical encerrará suas atividades 
no  dia 18 de dezembro. Àqueles que não estão 
frequentando, convidamos a participar desta escola 
de fé. Quem tem participado, continue firme. 

 

*UXSRV�GH�&RPXQKmR 
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Ludhiana (5ª feira) 
(19h30)  Recesso  

Maranata 
 

(6ª feira) 
(20h) Recesso  

José 
Henrique 
(Jovem)  

17/12  
(Sábado) 

(17h) 

Marcos, Qd. 103, 
Lote 10, Apto 902, 
Bloco B, R.Mozart 

 
'HVDILR�GH�'H]HPEUR 
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). 

'H�&DUD�1RYD 
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/ 

“Encantamo-nos com homens, histórias, livros 
e lideranças que não encantam a Deus” 

Ronaldo Lidório 

� 
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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 

11.12 João Teobaldo e Dimas 

18.12 Maurício e Raphael Sanches 

25.12 Rômulo e Leônidas 

01.01 Paulo César e Giancarlo 

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 


