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A Beleza da Santidade do Senhor 
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Rev. Reginaldo Carvalho 
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O poder de Deus é fácil de ser perce-
bido. Não somente a criação o demonstra, mas 
também a intervenção do Senhor na vida e 
história dos homens o revela.  

Ao olhar o mundo e a natureza ao 
nosso redor nos damos conta do poder de 
Deus. Ao contemplar o universo imenso e tão 
complexo, como cristãos exclamamos: 
“grandioso és tu, Senhor!” Quando se invoca o 
nome do Senhor em prol de alguém, e vemos o 
milagre acontecer, percebe-se que Deus é pode-
roso. Quando oramos pela salvação ou liberta-
ção de uma pessoa, e finalmente a encontramos 
nos caminhos do Senhor, vislumbramos o po-
der do Eterno.  

Mas, como podemos discernir a bele-
za do Senhor? Em que sentido Deus é belo?  

Primeiro, entendendo que à semelhan-
ça do poder de Deus, sua santidade é visível é 
palpável. Não se trata de tema etéreo ou subje-
tivo. O Senhor é santo e sua santidade pode ser 
vista, não só sentida. Aliás, ela pode e deve ser 
imitada por aqueles que creem nele (Lv 20.7; 1 
Pe 1.16). 

Segundo,  entendendo que o padrão 
de beleza do Senhor, embora visível e palpável, 
não é mundano nem tampouco restrito à exteri-
oridade. Jesus, o Deus-Homem, não tinha esse 
tipo de beleza física que as pessoas tanto valori-
zam (Is 53.2). Não era como Saul, um homem 
belíssimo (1 Sm 9.2). Não era esteticamente 
perfeito como Absalão (2 Sm 14.25). A beleza 
de Jesus emanava do caráter, da piedade e da 

bondade que ele demonstrava com os outros.  

Terceiro, entendendo que a santidade 
do Senhor é percebida por meio de sua singula-
ridade diante de tudo e de todos. Falando clara-
mente: Deus é santo à medida em que é dife-
rente do homem pecador. Ele detesta o erro e o 
mal.  A beleza da santidade de Deus se revela 
no fato de não haver nenhum pecado em seu 
ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são puros.  

Como constantemente diz nossa irmã 
Luciene: “Deus é lindo!” Ele é lindo porque 
suas obras são perfeitas e maravilhosas. Ele é 
lindo porque seu caráter revela graça, bondade 
e misericórdia para conosco, homens e mulhe-
res pecadores. Ele é lindo porque é único. Não 
há outro Deus como Ele. Não há Deus maior. 
Não há Deus melhor. Somente o Senhor nos 
amou e enviou Jesus para morrer por nós.  

Como não adorar um Deus tão belo 
como o revelado em Jesus Cristo? Como não 
adorá-lo e bendizê-lo por tanta formosura? À 
semelhança do Salmista, contemplemos a bele-
za do Senhor e rendamos glórias, honras e lou-
vores Àquele que é o ser mais belo de todo 
universo. 



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. 
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03/03 - Caio César Reis Marinho - (3543-1002) 
11/03 - Lucas Amaral De Faria - (3456-1988) 
13/03 - Fábio César Soares e Souza Neto - (98115-4274) 
15/03 - Sarah Leles Maniero - (98114-1815) 

15/03 - Isabel Leles Maniero - (98114-1815) 
20/03 - Bruno Cassuriaga F. Garcia - (3397-5442) 
29/03 - Octávio Augusto C. Pereira - (99116-9508) 

   

“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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Nossa próxima visita à Casa de Recuperação Maa-
naim está marcada para o dia 01/04. As contribui-
ções podem ser entregues nos cultos aos diáconos, 
sendo a necessidade da casa principalmente itens de 
limpeza e higiene. Nos encontraremos na igreja as 
14h30. Convidamos a todos os irmãos e irmãs a 
participarem desta programação. 

7XGR�3URQWR 
Recebemos na semana passada o cronograma físico
-financeiro do construtor, o Sr. Mauro. Agora, mais 
do que em qualquer outro momento, precisamos 
das orações e do envolvimento da Igreja. 

'HVDILR�GH�0DUoR 
Leia a Primeira Carta de João. Releia-a várias vezes, 
medite nela. Leia-a em outras versões/traduções e, 
depois, reescreva a carta com suas palavras, em um 
vocabulário atual, de modo qualquer pessoa de 
nossa época possa entender, todo o livro. 

/HLWXUD�%tEOLFD�DQXDO� 
Neste ano colocamos um plano de leitura anual no 
Boletim. Em cada boletim, haverá o plano de leitura 
diário da semana com os capítulos que devem ser 
lidos para aqueles que quiserem acompanhar.  Trata
-se de um plano sequencial de Gênesis a Apocalip-
se. Caso esteja atrasado, não desanime, ore para que 
Deus abençoe sua leitura. Acompanhe e seja aben-
çoado com a meditação diária na palavra do Senhor. 
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Precisamos de professores para nosso departa-
mento infantil. Voluntarie-se e seja uma bênção 
na formação espiritual de nossos pequeninos. 
Procurem nossas irmãs Luciene, Andrea e Delzi-
rê. 
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/IPBet 

@IPBet 

/IgrejaPBetania 

Banco Santander - 033 
Agência: 3328  

Conta: 13.000.332-4 
CNPJ - 10.524.731/0001-90 
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Os primeiros passos para a edificação do 
templo estão sendo tomados. Neste mês devem 
ser completados o rebaixamento do terreno, a 
drenagem e as fundações do templo. Também 
está previsto a chegada dos contêineres ao 
terreno. Para que não paremos, precisamos da 
contribuição generosa de nossos membros. 
Lembre-se: as mãos que Deus usa para 
expandir o seu reino são as nossas. 

Ludhiana 
30/03 

(5ª feira) 
(19h30)  

Daniel -  SQN 111 
Bl. "B" Apt 204, 
Asa Norte 

Maranata 
31/03 

(6ª feira) 
(20h) 

João e Claudete, 
Rua 36 Sul, Lt 13, 
Apto 504, Á.Claras 

Jovem 
A Definir 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir  

“O serviço que posso prestar ao Senhor não deve 
substituir minha vida com Ele, meu tempo com Ele”� 

����������Ronaldo Lidório 



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: Andréa Reis e Luciene 
Louvor: Presb. Daniel 
Missões: Presb. José Walter 
Oração: Ordália 
Ornamentação: Ordália 

26.03 Maurício e Leônidas 

02.04 João Teobaldo e Giancarlo 

09.04 Rômulo e Dimas 

16.04 Raphael e Paulo César 

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 

26.03 1 Sm 16-18 

27.03 1 Sm 19-21 

28.03 1 Sm 22-24 

29.03 1 Sm 25-27 

30.03 1 Sm 28-31 

31.03 2 Sm 01-03 

01.04 2 Sm 04-06 

1RLWH 
2UDomR 
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0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 
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&RPXQLFDGRV 
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&kQWLFR�GH�FRQVDJUDomR 

2UDomR�GH�LQWHUFHVVmR� 

%HQomR 

0DQKm� 
0RPHQWR�GH�FkQWLFRV 
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&RPXQLGDGRV 

2UDomR 
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