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Para sempre Deus 
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Rev.  Reginaldo Carvalho 
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Algumas das perguntas mais desconcer-
tantes procedem de crianças. Também algumas das 
mais importantes e profundas vêm delas.  

Como é embaraçoso responder à pergun-
ta: “mamãe, como eu nasci?” Ou ainda: “como fui 
parar na barriga da mamãe, papai”. Na maioria das 
vezes os pais escapam de responder ou então ape-
lam para a cegonha. Mas está cada vez mais difícil, 
neste mundo 
“Google”, omitir as 
informações dos 
pequeninos por mui-
to tempo. 

Sobre per-
guntas teológicas, 
lembro-me de um 
menino ter pergunta-
do: “quem criou 
Deus?” Outro inda-
gou: “Deus vai mor-
rer?”  Ainda outro quis saber “quantos anos tem 
Deus.” 

Devemos reconhecer que não teremos 
respostas a todas as perguntas – nem as das crianças 
nem as dos adultos. Mas Deus, em sua infinita graça 
e misericórdia, nos revelou muitas verdades precio-
sas acerca Dele mesmo. 

Para começar, o salmo que lemos nos 
ensina (bem como outras partes das Escrituras) que 
Deus é Deus desde sempre. Na linguagem utilizada 
pelo salmista, de eternidade a eternidade ele É 
Deus. Interessante, pois eternidade é um tempo 
“sem princípio nem fim”. O salmista dá asas a sua 
imaginação e diz que Deus jamais deixará de ser 
Deus. Ainda sobre a eternidade, Isaías diz que Deus 
Filho, o Senhor Jesus, é o Pai dela (Is 9.6). Ou seja, 

quem criou a eternidade foi Deus! 

Deus, portanto, não morre. Os homens 
quiseram matá-lo. Ainda tentam. Mas não consegui-
rão. Tudo passará e ele continuará sendo Deus para 
sempre.  

O Criador de todas as coisas não foi cria-
do. Isaías usa uma linguagem interessante para nos 
explicar aquilo que é profundo demais para enten-
dermos. Ele disse: “... para que o saibais, e me 
creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes 
de mim deus nenhum se formou, e depois de mim 
nenhum haverá” (Is 43.10). Ele é único. “Assim diz 

o SENHOR, Rei 
de Israel, seu Re-
dentor, o SE-
NHOR dos Exérci-
tos: Eu sou 
o primeiro e eu sou 
o último, e além de 
mim não há Deus 
(Is 44.6 – ver tam-
bém 48.12). o Se-
nhor ironiza: “... 
Vós sois as minhas 

testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, 
não há outra Rocha que eu conheça.” (Is 44.8).  

Deus criou o tempo e o espaço. Ele criou 
o visível e o invisível. O Senhor não apenas criou, 
mas sustenta tudo pelo Seu Poder e Vontade (Hb 
1.3). Ele é infinitamente maior e mais poderoso do 
que podemos imaginar (Mt 19.26; Is 43.13).   

Diante de tais verdade, ainda que nossa 
mente não consiga entender plenamente todo o ser 
e os atributos de Deus, nosso coração pode descan-
sar. Deus é Deus e para sempre o será. Ele é o Deus 
que nos ama e tem preparado uma eternidade de 
gozo, paz e alegria em sua presença.  

Aleluias! Glórias ao Deus eterno por tudo 
o que Ele é e faz! 
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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. 
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- 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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�ŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽƐ 
07/02 - Filipe Benjamin Romaniuk Silva  - (3543-1583) 
08/02 - Ronaldo de Jesus Soares - (8445-2951) 
11/02 - Ludhiana Elisa M.S. E Silva - (3522-5046) 
11/02 - Walber Santana Santos - (99127-8321) 
13/02 - Gustavo Souza Miranda - (99926-7401) 
17/02 - Paulo Cesar Rocha Oliveira - (98175-2998) 
18/02 - Klayton Rosa Da Silva - (99269-5794) 
19/02 - Mariana Lima Arruda - (3435-6725) 

22/02 - Rebeca Almeida - (99683-8161) 
23/02 - Ordalia A. de S. Abdelaziz - (98221-7310) 
24/02 - Libna B. de Freitas Carvalho - (98134-9691) 
25/02 - Miguel Augusto Corrêa - (3967-9475) 
26/02 - Claudete dos R.C. Azevedo - (98612-6582) 
26/02 - Isabel C.R. do Nascimento - (98132-5332) 
26/02 - Pedro Augusto Souza Santos - (3297-1328) 
26/02 - Tânia Márcia de A.P. Guedes - (98185-7300) 

   

“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. 



5HLQtFLR�GD�(%' 
Começa neste domingo, dia 12, o primeiro semestre 
letivo de nossa EBD. Participe. Venha edificar sua 
fé no Senhor e se preparar para testemunhar do 
Deus a Quem servirmos e amamos. 
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Precisamos de professores para nosso departamen-
to infantil. Voluntarie-se e seja uma bênção na for-
mação espiritual de nossos pequeninos. Procurem 
nossas irmãs Luciene, Andrea e Delzirê. 
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Mantenha contato com um de nossos missionários -
 Conheça seu trabalho, desejos, sua família, necessi-
dades, seus motivos de louvor e adoração e com-
prometa-se a orar/ofertar neste mês pelo ministério 
dele. 
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As mãos que Deus usa para levar adiante sua obra 
são as nossas, servos seus. Os crentes em Cristo 
Jesus devem trazer à casa do Senhor seus dízimos e 
ofertas. Esse é o mandamento de Deus (Ml 3.10; 
Mt 23.23). O crente não deve nem “administrar” o 
dízimo (Ml 3.10), nem se omitir desta graça, pois, 
muitas bênçãos advém da obediência à Palavra de 
Deus (Ml 3.10-12;   1Sm 2.30b). A IP Betânia tem 
diante de si muitos e variados desafios e eles serão 
realizados, mercê do Senhor. 
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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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Classe ministrada pelo Rev. Reginaldo:      
"Panorama Bíblico - O período da 
Monarquia: Unida e Dividida”. 
Classe ministrada por Daniel: “Atualizar para 
transmitir”.  
Classe de adolescentes por Marcos e Raphael: 
“O mundo contra a Igreja e a Igreja no 
mundo”. 

� 

Ludhiana 
16/02 

(5ª feira) 
(19h30)  

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

Maranata 
17/02 

(6ª feira) 
(20h) 

Maurício e Janaina, 
Rua 22, Lote 12, 
Apt. 604 - Á.Claras 

“Dentre tantas verdades marcantes do cristia-
nismo uma delas é esta: nós dependemos 
de Deus. E dependemos dele para crer, 
para segui-lo e para nos parecermos mais 
e mais com o Filho”������������ 

Ronaldo Lidório 
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Convidamos a Igreja a orar ao Senhor em prol de 
nossa construção. Precisaremos muito da ação pode-
rosa de Deus para a edificação de nosso lugar de 
adoração comunitária. 



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 

12.02 Rômulo e Dimas 

19.02 Raphael e Paulo César 

26.02 Maurício e Leônidas 

05.03 João Teobaldo 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 

Leitura Bíblica Anual 

12.02 Nm 10-12 

13.02 Nm 13-15 

14.02 Nm 16-18 

15.02 Nm 19-21 

16.02 Nm 22-24 

17.02 Nm 25-27 

18.02 Nm 28-30 
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