
Tema 2017: Contruindo No Amor de Jesus 

“Favoreceste, Senhor, a tua terra; restauraste a prosperidade de Jacó” Sl 85.1 

Como cristãos protestantes ouvimos constantemente em nossas 
igrejas, pregações e ensinos sobre a graça de Deus. Para nós, a doutrina da 
graça divina é fundamental para entender o ser e o agir de Deus. 

Graça é “favor imerecido de Deus” aos homens. O Senhor não 
precisa, não é obrigado e nada o constrange a manifestar o seu favor às suas 
criaturas. Ele o faz livre e soberanamente. Ele manifesta graça porque é Deus 
amoroso, bondoso e cheio de misericórdia para com os seres humanos.  

O salmista sabia dessa verdade. Ele inicia o Salmo 85 falando da 
graça de Deus para com seu povo. Israel havia pecado diversas vezes. Gera-
ção após geração o Povo da Aliança havia sido infiel, ingrato, rebelde e deso-
bediente em relação ao Senhor e à sua Palavra. Israel era, portanto, indigno, 
não merecedor de qualquer ação abençoadora da parte de Deus.  

Para entender o favor de Deus, pense da seguinte forma: você libertaria o assassino de seu filho 
da cadeia? Deveria libertá-lo? Se o fizesse, seria por favor, não por merecimento. Você ajudaria alguém 
que quase destruiu sua vida e patrimônio por causa de mentiras e traições? Se ajudasse, não seria por obri-
gação, mas por graça.  

Paulo ensina que Deus manifestou seu amor e sua graça quando éramos grandes pecadores (Rm 
5.8). Não havia (e nem há!) merecimento algum em nós. Aliás, merecemos apenas a ira de Deus por causa 
de nossos pecados (Rm 2.5; Col 3.6).  

Hoje não é diferente. Nosso Deus continua sendo cheio de graça e misericórdia (mas não com-
placente com o pecado). Quando olhamos para a Igreja como instituição, podemos ver tantos erros, tanta 
omissão, tantos pecados. O Senhor, porém, não desiste de sua Igreja. Continua, apesar dela, manifestando 
seu favor.  

Como indivíduos, Deus também manifesta grande favor. Se você tiver um mínimo de consciên-
cia cristã concordará que tem recebido do Senhor mais do que merece. Você olhará para trás e reconhece-
rá que em tantos momentos foi infiel para com Deus, desobedeceu-lhe à palavra, foi ingrato e rebelde. 
Mas, apesar de tudo isso, o Senhor continuou insistindo em lhe abençoar, curar as feridas e restaurar a 
alma.   

Que Deus grandioso é este! Que amor inexplicável! Quão grande é a sua misericórdia e bondade 
para conosco! 

Não há na fé cristã espaço para nos exaltarmos. Não podemos bater no peito e proclamar nossa 
dignidade ou merecimento. Somos falhos. Estamos longe de ser e fazer o que Deus espera de nós. E, se 
realizamos alguma “boa obra”, se há alguma virtude, é a graça de Deus que tem nos habilitado. 

Bendito seja o Senhor! Exaltado seja o nosso Deus por sua graça, que é melhor do que a vida (Sl 

63.3). 

O Favor de Deus ao seu Povo 
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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 
04/01 - Sérgio Pereira Schulz - (98168-8030) 

06/01 - Célia Regina S. C. Pereira - (99994-3877) 

07/01 - Maria Luisa Souza Miranda - (3011-3594) 

08/01 - Filipe Nogueira de Sá Pinheiro - (98177-9114) 

08/01 - João Teobaldo de A. Neto - (98407-9869) 

11/01 - Antonio Gabriel O. Santos - (98538-2598) 

12/01 - Leonidas Pereira de Almeida - (99683-7750) 

15/01 - Nete Pereira da Silva - (99145-9645) 

22/01 - Jamila Abdelaziz - (98306-2895) 

25/01 - Rubens Martins R. da Silva - (98153-9001) 

29/01 - Beatriz Reis - (99269-5740) 

30/01 - Alexandre Lustosa Garcia - ( 98154-4871) 

   

“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. 



Jejum e oração 
Convidamos a Igreja a dedicar a primeira semana de 
janeiro ao Senhor. Consagre-se. Ore e interceda. 
Jejue. Busca a face do Senhor para conhece-lo mais 
e melhor. Ore pela sua família, igreja, país. Interce-
da pelos missionários e pelos que ainda não conhe-
cem a Jesus como Senhor e salvador. Clame pela 
benção e pela intervenção do Senhor sobre as pes-
soas. Eu vou fazer isso. E você? 

Desafio de janeiro  
Cuide de sua saúde. 
O nosso corpo é 
templo do Espírito 
Santo. Cuidar-se, 
exercitar-se, também 
é algo espiritual, é 
algo que Deus se 

agrada, é culto. Então, se necessário, vá ao médico, 
confira se sua pressão está legal, se suas taxas estão 
em bons níveis, controle a diabete, diminua o stress 
e exercite-se, tome os remédios corretamente. Isto 
também é louvor a Deus. 

Tema 2017 
O tema de nossa Igreja para 2017 será: 
“Construindo no amor de Jesus”. Ele se baseia 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 nos-
sa vida e relacionamentos.  

Culto no início do ano 
Neste domingo, dia 01/01 celebraremos culto ao 
Senhor somente à noite. Não teremos Escola domi-

nical nem qualquer outra atividade pela manhã. 

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 
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Avisos 

 
 
Santa Ceia 
Hoje à noite partiremos o pão e o vinho em 
memória do nosso Senhor e Salvador. Venha 
participar da Ceia do Senhor e renove sua fé e 
confiança em Jesus. 

Feliz 2017 
A Igreja Betânia deseja a todos um Feliz 2017. 
Que a cada dia do ano lembremos de ser gratos 

ao Senhor, e buscar obedecer seus mandamentos.  

  

Maranata 

 

06/01 
(6ª feira) 

(20h) 

César e Andrea, 
Rua 9 Norte, L. 7, 
Ed. Notre Dame, 
Apto 602, Á C. 



Noite 

Convite à adoração - Sl 85.1 

Oração de invocação  

Hino NC 03— “A Igreja em Adoração” 

Confissão do povo de Deus - Sl 130.3-4 

Oração de confissão  

Momento de cânticos 

Apresentação das crianças  

Proclamação da Palavra de Deus  

Santa Ceia  

Oração de ação de graças e intercessão  

Comunicados 

Hino NC 266—"Rude Cruz” 

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 

01.01 Raphael e Maurício 

08.01 João Teobaldo e Giancarlo 

15.01 Rômulo e Dimas 

22.01 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 
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Nossos Horários 

Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 

Leitura Bíblica Anual 

01.01 Gn 1-3 

02.01 Gn 4-6 

03.01 Gn 7-9 

04.01 Gn 10-12 

05.01 Gn 13-15 

06.01 Gn 16-18 

07.01 Gn 19-21 


