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Você já orou e sentiu que sua oração 
não passou do teto? Eu já. É uma sensação 
estranha de que a comunhão com Deus foi 
rompida ou de que Ele não está nem aí pro 
que estou falando na oração.  

Felizmente não apenas eu já senti 
isso. Asafe inicia este 
salmo com esta sensa-
ção de abandono, de 
silêncio da parte de 
Deus, como se Ele esti-
vesse simplesmente 
inerte diante dos pedi-
dos que são feitos. 

A nossa cultura 
evangélica, tragicamente, 
nos orienta a, diante de 
uma pretensa reverência 
ao divino, nunca expor 
estes sentimentos diante da congregação, mui-
to menos diante de Deus. Seria como se esti-
véssemos apostatando da fé e duvidando de 
sua presença e bondade. 

Não vejo isso na Bíblia. Ao contrário, 
vejo diversos salmos em que o escritor se quei-
xa, lamenta por não ouvir a voz de Deus, por 
não sentir Sua presença, por sentir-se abando-
nado pelo Criador em meio aos problemas 
(66.11; 30.7).  Vejo profetas como Jeremias se 
perguntando por que Deus desamparou seu 
povo por tanto tempo (Lm 5.20); como Haba-
cuque, que grita diante de Deus e nada houve 
como resposta (Hc 1.2). Vejo homens comuns, 
como Jó, querendo achar o tribunal 

de Deus para ir lá reclamar de como está sua 
vida (Jó 23.1-4). 

Diante disto, creio que a nossa rela-
ção com Deus dever ser mais sincera, verda-
deira, afinal Ele conhece como realmente está 
nosso coração. Não há problemas em expor-
mos tais sentimentos diante do trono da Sua 
graça, afinal temos um intercessor que experi-

mentou esta sensação 
(Mt 27.46) e pode se 
compadecer em nosso 
favor, pois passou pelas 
mesmas frustrações e 
ansiedades (Hb 5.15). 

A nossa relação com 
Deus deve, ainda, ter 
como base o amor; o 
amor verdadeiro, que 
lança fora qualquer medo 
(I Jo 4.18). Não há por-
que temer a reação divi-
na, frente à nossa queixa, 

ao nosso lamento. Ele conhece a nossa estru-
tura e sabe que somos pó, sabe como somos 
frágeis, fracos e dependentes. Ele saberá muito 
bem distinguir uma reclamação atrevida de um 
coração ansioso que busca por ajuda do alto e 
não está reconhecendo a voz/vontade do Seu 
Senhor em meio às tribulações. 

Enfim, não tenha receio de insistir 
com Deus, de expor sua inquietação e até sua 
frustração com a ausência de resposta ou com 
o aparente abandono. O Espírito Santo vai 
saber transformar sua oração, irreverente para 
alguns mais santarrões, em uma doce súplica 
aos ouvidos do Pai... 

Deus Tirou Férias 
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Daniel Carvalho 



6D~GH 
Pela Irmã 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 

01/11 - Nilda Pereira Borges - (99642-3193) 
05/11 - Delzirê Nunes da Silva Gadelha - (99961-6989) 
07/11 - Allan Kardec Assis da Silva Júnior - (98271-0673) 
09/11 - Mariana da Silva Reis - (3048-0448) 
13/11 - Dimas Pereira de Faria - (98442-3738) 

16/11 - Pedro Naves e Rocha Oliveira - (3037-3508) 
19/11 - Raphael Sanches Pereira - (98187-6321) 
23/11 - Bianca C. Feitosa Garcia - (3397-5442) 
27/11 -  Igreja Presbiteriana Betânia 
29/11 - Thiago Alexandre Ribeiro Lima - (2194-8312) 

   

“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. 



)HLMRDGD�0LVVLRQiULD�-�$PLGH 
Estão disponibilizados à nossa Igreja 10 convites 
para a feijoada missionária que acontecerá no dia 
26/11. Todo recurso arrecadado será revertido para 
os projetos dessa instituição. O preço do convite é 
R$ 50,00. Os interessados devem procurar o Pr. 
Reginaldo. 

0DQDLP��9LVLWD�ILP�GH�DQR� 
Dia 10 de dezembro, teremos nossa última visita á 
casa de recuperação Maanaim. Levaremos lembran-
ças para os internos. Participe e ajude na recupera-
ção dos irmãos. Aguardamos sugestões dos irmãos. 

'HVDILR�GH�QRYHPEUR 
Presenteie alguém com algo feito por você. Pode 
ser algo bem simples: uma comida que saiba que a 
pessoa gosta, um cartão, etc.. O importante é que 
seja algo feito por você para aquela pessoa. Vamos 
reforçar e demonstrar os laços de amor que nos 
unem em Cristo Jesus!   

(OHLomR�-XQWD�'LDFRQDO� 
No último sábado, dia 09, a nossa Junta Diaconal 
elegeu sua diretoria para o ano de 2017. Presidente: 
João Teobaldo; Vice-presidente: Maurício Arruda; 
Secretário: Raphael Sanches. Que nosso Deus con-
ceda graça, sabedoria e orientação aos nossos ama-
dos irmãos para a boa condução dos trabalhos na 
Casa do Senhor. 

*UXSRV�GH�&RPXQKmR 
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Ludhiana 
24/11 
(5ª feira) 
(19:30h)  

SQNW 111,       
Bl. "C", apto 202,  
Noroeste 

Maranata 
 

25/11 
(6ª feira) 

(20h) 

Rua 3, chácara 45 
Casa 17 B, Vicente 
Pires 

José 
Henrique 
(Jovem)  

03/12 
(Sábado) 

(17h) 
A Definir 

“Os maiores problemas da igreja vêm justamente da 
igreja. O inimigo é especialista em usar o povo de 

Deus contra o povo de Deus”� 

Ronaldo Lidório 

 
���$QLYHUViULR�GD�,3%HWkQLD 
No dia 27/11, celebraremos com gratidão a 
Deus nosso aniversário de organização. O Rev. 
Adriano, pastor da 4ª IP Taguatinga, nos trará a 
mensagem da parte do Senhor. Louvemos 
juntos por todas as bênçãos manifestadas à 
nossa igreja e por meio dela. 

 
 
$OPRoR�FRPXQLWiULR 
Dia 27/11 teremos um almoço comunitário especi-
al. A nossa Junta diaconal estará encabeçando esta 
programação. Participe. Vamos juntos celebrar 
nossa comunhão.  
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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 

20.11 Maurício e Raphael Sanches 

27.11 Rômulo e Leônidas 

04.12 Paulo César e Giancarlo 

11.12 João Teobaldo e Dimas� 
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Nossos Horários 

Domingo 

 

Culto Matutino 

E.B.D. 

Culto Vespertino 

9h30 

10h 

18h 


