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Jantar dos Namorados
Para	celebrar	o	Dia	dos	Namorados,	o	Ministério	de	Casais	da	
Bethel	estará	promovendo	no	próximo	dia	16(sábado),	de	
20h	 às	 22h,	 no	 Chamas	 Grill,	 localizado	 na	 praça	 de	
alimentação	 do	 Taguatinga	 Shopping,	 o	 Jantar	 dos	
Namorados.	
O	investimento	é	de	R$110,00	por	casal.
All	inclusive:	Buffet,	rodıźio	de	pizza,	sushi,	refrigerante,	suco	
ou	água.	
Não	�ique	de	fora!
Inscrições	abertas	na	secretaria:	3567-5843	|	98155-5057

’’É melhor
serem dois

do que
 um.’’

Conta-se	que	houve	uma	séria	intoxicação	alimentar	em	
uma	festa	em	uma	ilha	e	muitas	pessoas	começaram	a	passar	
mal.	Enquanto	isso,	as	outras	pessoas	começaram	a	discutir	
sobre	de	quem	seria	a	culpa:	se	o	buffet	era	bom	ou	não;	se	a	
louça	 estava	 bem	 lavada,	 se	 a	 refrigeração	 havia	 falhado	
permitindo	o	alimento	estragar,	etc.	E	os	ânimos	 foram	se	
exaltando.	O	socorro	médico	chegou	de	helicóptero,	mas	as	
pessoas	 estavam	 tão	 envolvidas	 na	 discussão	 que	 não	
paravam	 para	 informar	 o	 que	 era	 solicitado	 para	 o	
atendimento	aos	doentes.
Essa	historinha	tem	a	ver	com	algo	que	acontece	na	atual	

crise	 brasileira:	 uma	 crise	 moral	 profunda	 -	 e,	 portanto,	
espiritual	 -	 e	 não	 apenas	 política.	 Muitos	 crentes	 têm	 se	
ocupado	intensamente	em	discutir	detalhes:	se	o	presidente	
deve	ou	não	renunciar;	qual	o	 tipo	de	eleição,	em	caso	de	
vacância;	 se	 o	 acordo	 da	 delação	 foi	 muito	 brando,	 se	 a	
solução	é	uma	revolução	sangrenta;	etc.	Precisamos	ajustar	o	
nosso	foco.	Esses	debates	têm	o	seu	lugar	na	sociedade	da	
qual	 somos	 cidadãos,	 mas	 o	 que	 de	 fato	 precisamos	
urgentemente	fazer,	em	primeiro	lugar,	é	clamar	pelo	nosso	
país.	 Independentemente	 das	 vocações	 políticas,	 todos	
fomos	chamados	para	clamar:	‘‘Antes	de	tudo,	exorto	que	se	
façam	súplicas,	orações,	intercessões,	...	em	favor	dos	reis	e	de	
todos	 os	 que	 se	 acham	 investidos	 de	 autoridade,	 para	 que	
vivamos	vida	tranquila	e	mansa,	com	toda	piedade	e	respeito.’’	
(1	Tm	2.1,2).
Existe	um	 tempo	para	 todas	 coisas.	Neste	 tempo,	nossa	

prioridade	é	clamar	a	Deus	por	misericórdia	para	que	não	
haja	violência	e	se	evitem	mais	prejuízos	para	os	inocentes;	
para	 que	 seja	 repreendido	 o	 espírito	 de	 morte	 e	 de	
iniquidade	 e	 seja	 feita	 justiça;	 e	 para	 que	 Deus	 derrame	
sabedoria	 de	 modo	 que	 cada	 um	 possa	 agir	 com	 bom	
proveito	e	na	hora	apropriada.
‘‘Se	o	meu	povo,	que	se	chama	pelo	meu	nome,	se	humilhar,	e	

orar,	 e	 me	 buscar,	 e	 se	 converter	 dos	 seus	maus	 caminhos,	
então,	eu	ouvirei	dos	céus,	perdoarei	os	seus	pecados	e	sararei	a	
sua	terra.’’	2	Cr	7.14.

PASTORAL[ [ Daniel Barcellos 

Mantenha o foco: clame!

Reencontro - 4° Dia
Mais	de	30	mulheres	participaram,	no	último	�im	de	semana,	
do	 III	 Cursilho	 Feminino	Bethel,	 realizado	no	 sıt́io	Quinca	
Donna.	Passando	por	momentos	de	re�lexão	e	cura	interior,	
as	mulheres	foram	impactadas	e	desa�iadas	a	continuarem	
no	processo	de	transformação	de	suas	vidas.	
Para	fortalecer	a	conexão	com	as	mulheres	e	apoiá-las	nessa	
fase	de	metamorfose	elas	são	convidadas	a	participarem	do	
Reencontro,	que	ocorre	 todas	as	 terças-feiras,	a	partir	das	
20h30,	 no	 Espaço	 Bethel.	 Os	 reencontros	 começam	 nessa	
terça	(06)	com	o	estudo	do	livro	‘‘Uma	vida	com	propósitos’’.

12 de junho
Feliz Dia dos Namorados!

AS 5 LINGUAGENS DO AMOR
Autor: Gary Chapman
Com mais de trinta anos de experiência no aconselhamento de casais, Gary 
Chapaman percebeu que cada um de nós adota uma linguagem pela qual 
damos e recebemos amor. Quando o casal não entende corretamente a 
linguagem predominante de cada um, a comunicação é afetada, impedindo 
que se sintam amados, aceitos e valorizados.

Dica de Leitura

Núcleo de Convivência Cristã

Adolas Jóvis
Toda Terça, 20h
Espaço Bethel

Toda Segunda, 20h
Espaço Bethel

NCC



												“É	melhor	serem	dois	do	que	um.”

Muitos	dizem	que	a	vida	sem	reflexão	não	vale	a	pena	
ser	 vivida,	 porque	 pensar	 sobre	 a	 existência	 é	 um	
comportamento	 inato	 do	 ser	 humano.	 Nos	 dias	 atuais	
vivemos	 tempos	 de	 profunda	 transformação	 que,	
inevitavelmente	 passa	 pela	 famı́lia.	 Nunca	 na	 história	
moderna, 	 a 	 famı́ l ia 	 foi 	 a lvo	 de	 atos 	 visando	 sua	
desconstrução.	

A	famıĺia,	além	de	ser	uma	Instituição	milenar,	ela	é	um	
projeto	que	nasceu	do	coração	de	Deus.	No	livro	de	Gênesis	
encontramos	 a	 sua	 “Certidão	 de	 Nascimento”.	 Após	 a	
conclusão	de	cada	etapa	da	criação,	Deus	olha	para	o	homem	
que	estava	sozinho	e	diz:	“não	é	bom	que	o	homem	esteja	só”	
(Gn	2.18).	Mesmo	 tendo	de	 lidar	 com	muitas	diferenças,	o	
plano	especial	de	Deus	é	que	um	complete	o	outro	e	seja	para	
toda	vida.		

O	Dia	dos	namorados	está	 chegando!	Não	obstante,	
muitos	pensarem	este	dia	apenas	sob	o	ponto	de	vista	de	fazer	
parte	da	agenda	do	mercado,	com	o	intuito	de	promover	o	
consumo	de	bens.	Acredito	que	ele	vá	bem	além	disso,	pois	
este	 dia	 nos	 proporciona	 uma	 boa	 oportunidade	 para	
refletirmos	e	 celebrarmos	o	 sublime	 relacionamento	entre	
um	 homem	 e	 uma	 mulher.	 E� ,	 sobretudo,	 um	 ensejo	 de	
agradecermos	 a	 Deus	 pela	 pessoa	 preciosa	 colocada	 em	
nossa	 vida,	 com	 a	 qual	 compartilhamos	 nossa	 existência.	
Pensar	 na	 esposa	 como	 namorada,	 é	 regar	 a	 semente	 do	
especial	 sentimento	 derramado	 pelo	 Espı́rito	 em	 nossos	
corações,	 que	 serve	 de	 argamassa	 que	 une	 duas	 vidas	 tão	
distintas	no	relacionamento	conjugal,	a	saber:	O	AMOR.	

Deixe	o	Senhor	participar	de	seus	planos	de	vida	e	do	
seu	casamento.	

Vale	a	pena!		

AGENDE E
COMPAREÇA

DIA DOS NAMORADOS

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Junho

05 Cristiane Fleury
16 Valéria Rodrigues
19 Cíntia Braga
19 Odali Pamphilio
20 Eliana Teixeira
21 Regina Melo
23 Dulce Barbosa
25 Izaias Lima
25 Cléa Tótoli

Crianças

Casais
08 Hidevaldo e Odali
22 Frank e Tatiane
25 Ramon e Fabiane
27 Bezaliel e Débora 

sendoBETHEL

Nos	 dias	 atuais	 existe	 uma	 grande	 cobrança	 imposta	 aos	
jovens,	 tais	 como:	 Qual	 carreira	 seguir?	 Vou	 casar?	 Com	
quem	casar?	Vou	ter	filhos?	É	com	o	intuito	de	ter	todas	estas	
respostas	que	nós,	JÓVIS	BETHEL	temos	nos	unido	na	busca	
do	conhecimento	da	palavra	de	Deus,	pois	Nela	temos	todas	
as	respostas	para	os	nossos	questionamentos.
E	com	a	 finalidade	de	conhecermos	mais	ao	nosso	Deus	e	
seus	propósitos	para	nossas	vidas,	estamos	sempre	 juntos	
todas	 as	 segundas	 feiras,	 as	 20h,	 para	 buscarmos	 o	
conhecimento	de	Deus	através	do	estudo	do	livro	UMA	VIDA	
COM	PROPÓSITOS,	onde	temos	vivido	os	planos	de	Deus	para	
todos	nós,	e	assim,	 temos	buscado	entender	quem	somos,	
para	que	fomos	criados.	Nos	reunimos	também	aos	terceiros	
sábados	 do	 mês,	 as	 20h,	 no	 Espaço	 Bethel	 para	 juntos	
louvamos	ao	Senhor.

Ministério Jóvis  

16 Junho, 20h
Jantar dos Namorados

Às Quartas, 20h

01 Helena (Renato e Sandra)

10 Maria Eduarda (Bruno e 
Giany)

20 Daniel (Alex e Selma)

Oração 

Às Terças, 20h30
Reencontro - 4° Dia
para as Cursilhistas do
III Cursilho Feminino

Às Terças, 20h30
Discipulado - 4° Dia
para os Cursilhistas do 
VI Cursilho Masculino

aconteceu 

CityTour com os ADOLAS

No	dia	06	de	maio,	os	Adolas	�izeram	um	tour	por	Brasıĺia	e	o	
que	não	faltou	foi	muita	animação	e	 lindos	registros	feitos	
pelo	Edézio	e	Elivânia,	lıd́eres	dessa	moçada.
Os	 locais	visitados	foram:	Torre	de	TV,	Catedral,	Praça	dos	
Três	Poderes,	Panteão	da	Pátria	e	Palácio	da	Alvorada.	O	dia	
de	muita	diversão	foi	fechado	com	chave	de	ouro	no	jogo	de	
boliche.	Con�ira	todas	as	fotos	no	painel	da	sala	dos	adolas	e	
também	na	nossa	página	do	facebook:	@bethelaguasclaras

 Por Hidevaldo Sena

‘‘Muita	alegria	e	gratidão!	São	sentimentos	que	nos	preenchem	
após	o	III	Cursilho	Feminino	Bethel,	realizado	no	último	�im	de	
semana.	 Tivemos	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	 e	 servir	 34	
mulheres	que	con�iaram,	durante	estes	três	dias,	suas	vidas	à	
nós	 e	 foram	 surpreendidas	 pela	 graça	 e	 amor	 de	 Deus.	 Foi	
maravilhoso	vivenciar	momentos	de	renúncia	e	total	entrega	
Àquele	que	nos	torna	uma	nova	criatura.
O	 que	 motivou	 aproximadamente	 45	 ‘‘borboletas’’	 (apelido	
dado	 às	 mulheres	 que	 trabalham	 em	 prol	 do	 cursilho)	 a	
deixarem	suas	casas	e	afazeres	cotidianos	foi	o	compromisso	
de	 estarem	 juntas	num	 só	propósito.	E	 é	no	 compartilhar	o	
mesmo	quarto,	secador	de	cabelo,	sabonete,	xampu,	orações	e	
boas	 risadas	 que	 temos	 a	 certeza	 de	 que	 Juntas	 somos	
melhores.’’	declarou	a	borboleta	Mical	Vieira.

Aos Domingos, 
9h30
Escola Bíblica Dominical


