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III Encontro de Casais
Como de praxe, no mês de novembro o Ministério de Casais 
realiza uma programação toda especial para os casais da 
Bethel. Esse ano não será diferente. Será realizado no dia 24	
de	novembro,	as	20h,	no	Espaço	Bethel	Águas	Claras,	o III 
Encontro de Casais: Pensando	o	Relacionamento	por	Toda	a	
Vida. Programe-se para participar com seu cônjuge! 
Posteriormente, a liderança de casais passará  informações 
detalhadas do evento.

 Um dos princípios norteadores da atuação da nossa igreja, 
constante do nosso lema, é “uma família para cuidar”. Ao 
longo dos 13 anos de sua existência, a Igreja Bethel tem 
procurado, de inúmeras formas, dar um sentido prático a esse 
lema. No último ano várias iniciativas, alinhadas com esse 
propósito, foram adotadas, como os cursos da Universidade 
da Família: Educação de Filhos à Maneira de Deus, 
Hombridade e Mulher Única, entre outros. A família sempre 
foi alvo dos ataques do maligno. Por isso, estejamos vigilantes 
quanto ao que nos cabe fazer para fortalecê-la. As 
recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo sobre o 
tratamento que deve ser dado aos pais, idosos, jovens e viúvas 
demonstra o cuidado de Deus com cada pessoa dentro do 
círculo familiar. Paulo afirma: “Se	alguém	não	cuida	dos	seus,	e	
especialmente	dos	da	sua	família,	tem	negado	a	fé,	e	é	pior	que	
um	incrédulo	(1	Tm	5:8)”. Pesa sobre nós, como cristãos, uma 
grande responsabilidade quanto ao que estamos fazendo 
com (e pelas) nossas crianças e adolescentes, pois o ambiente 
em que eles vivem (na escola, nas redes sociais, etc) é 
terrivelmente tóxico. Precisamos fazer o que estiver ao nosso 
alcance para minimizar os efeitos dessas influências na 
formação ética, moral, emocional e espiritual de nossos 
filhos, cooperando com o trabalho do Espírito Santo na 
formação de uma personalidade voltada para a eternidade. 
Do contrário, serão moldados apenas para essa existência 
temporal e limitada em que estamos inseridos nesse mundo, 
alienados do verdadeiro propósito de Deus para as suas 
vidas. Contudo, não devemos descuidar de nós mesmos, para 
que também não sejamos impedidos de alcançar o nosso 
objetivo. “Tem	cuidado	de	ti	mesmo	e	da	doutrina.	Persevera	
nestas	 coisas;	 porque,	 fazendo	 isto,	 te	 salvarás,	 tanto	 a	 ti	
mesmo	como	aos	que	te	ouvem	(1	Tm	4:16).”

PASTORAL[ [ Izaías Lima 

Uma família para cuidar I Cursilho Misto

A AD Bethel realizará, nos próximos dias 09,	 10	 e	 11	de	
novembro,	o	I	Cursilho	Misto. Homens e mulheres acima de 
18 anos poderão participar.
Aproveite essa maravilhosa oportunidade para divulgar e 
convidar amigos e parentes para fazer parte desse novo 
projeto de nossa igreja.
As �ichas de inscrição já estão disponıv́eis na secretaria da 
igreja e no site: www.adbethel.com.br
Participe trabalhando, orando e convidando.
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Venha adorar a Deus conosco no
Espaço Bethel Ceilândia!

Quartas-feiras, 20h Domingos, 20h
QNN 02, Conjunto H, Lote 11 

(ao lado da estação do metrô Ceilândia Centro) 

A partir da meia noite do dia 18	de	novembro, os relógios 
brasileiros devem ser adiantados	em	1	hora nos estados em 
que o Horário de Verão é válido. 
Acerte seu relógio!
O horário de verão encerra dia 17 de fevereiro de 2019.

Horário de Verão
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Parabéns AD Bethel!

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Outubro

03 Wilmar Rodrigues
03 Nazilda Santos
04 Oswaldo Santos
05 Ricardo Amaro
06 Daniela Vieira
10 Pedro de Sant’Ana
11 Geny Bueno
12 Fabiane Lima
12 Orlando Prata 
13 Guilherme Araújo
21 Hidevaldo Sena
28 Lourdinha Rodrigues
29 Pedro de Sant’Ana Neto
30 Ítalo Matoso (Fortaleza)

Crianças

sendoBETHEL

No ano de 2004 nasce uma linda parceria entre AD Bethel Águas 
Claras e Igreja Bethel Ministry, pastoreada pelos queridos Pr. 
Judson e Prª Esther. Essa parceria já era um sonho do coração do 
Pr. Botelho, sonho de realizar um trabalho social no Nordeste do 
Brasil.  Esse sonho foi concretizado e daí por diante estamos 
caminhando juntos no Reino de Deus em  parceria  com a igreja 
irmã Bethel Ministry, em Connecticut-EUA. O Senhor nos deu 
essa oportunidade de abençoar a vida de muitas crianças na 
periferia da cidade de Fortaleza. Louvamos a Deus por 
celebrarmos com esse querido casal os 13 anos da Bethel.

Igreja Bethel Ministry

Às Quartas, 20h

03 Silviane (Ítalo-Fortaleza)

10 Arthur (Joan e Galega)

12 Arthur Samuel (Alex e 
Michelle)

Oração 

aconteceu 

I Encontrão OMBRO AMIGO

Por conta da impossibilidade de realizarmos o IX Cursilho 
Masculino no mês de setembro, aproveitamos a data já 
reservada na chácara para vivermos o I Encontrão de 
Cursilheiros, que foi realizado do dia 21 para 22 de setembro. 
Foram momentos especiais, onde re�letimos sobre o 
propósito de Deus na nossa vida, na nossa comunidade e 
aquilo que o Senhor quer fazer por meio dos Cursilhos para 
levarmos o Evangelho de Cristo. Além das re�lexões, este 
momento nos permitiu estreitamento de laços afetivos e de 
amizade promovendo uma maior comunhão entre os 
participantes do Ombro Amigo. ‘‘Agradeço	 ao	 Senhor	 por	
termos	 em	 nossa	 comunidade	 homens	 cheios	 da	 graça	 de	
Cristo	e	tão	comprometidos	com	o	Reino	de	Deus.’’	Pr Botelho.

Aos Domingos, 

Parabéns!

Casais
04 Ricardo e Beth
30 Haroldo e Cíntia

26 Outubro, 21h
Metamorfose Jóvis
Espaço Bethel Á. Claras 

EBD - 9h30 

Culto Celebração - 18h30

Às Quartas, 20h
NCC Espaço Bethel 
Ceilândia Centro

Era 2005. A� guas Claras, então o maior canteiro de obras da 

América Latina, recebia famıĺias de toda parte de Brasıĺia. Nesta 

onda, estavam membros da Assembleia de Deus da L2 Sul, que 

iam até o Plano Piloto para os cultos naquela igreja.

Como vice-pastor na L2, Pedro Botelho teve a orientação de Deus 

para iniciar uma congregação vinculada ao Plano Piloto, para 

atender aos membros residentes em A� guas Claras e acolher 

outras pessoas da nova cidade.

Após conversas e convites, a primeira reunião ocorreu no 

apartamento de Alex e Selma. Depois outras se revezaram 

também nas casas de Haroldo e Cıńtia e de Botelho e Ana.

As reuniões duraram de junho a setembro de 2005. Com orações, 

re�lexões bıb́licas e exercıćios de comunhão, deu-se o inıćio da 

Assembleia de Deus Bethel de A� guas Claras, com a con�irmação 

dos propósitos de ser uma famıĺia para cuidar, um corpo para 

crescer e um templo para adorar.

O primeiro espaço Bethel foi inaugurado em setembro de 2005, 

com a participação do saudoso Pr. Sóstenes Apolos e de outros 

irmãos. Casa cheia. Domingo seguinte, eram seis. Depois mais 

gente foi chegando. Clériston e Lindalva com a então pequena 

Geovana, Marcos, Izaura e �ilhos, Gabriel, Socorro e �ilhas, e mais 

e mais gente cujos nomes aqui não cabem, mas que a 

congregação acolheu, amou, edi�icou e lutou junto. De lá pra cá, 

foram muitos os momentos preciosos. Cultos abençoados, 

mensagens edi�icantes, louvores do coração, testemunhos, 

estudos, núcleos de convivência, cursilhos, evangelismos, 

retiros, acampamentos, cafés, almoços, jantares, lanches, 

trabalho em Fortaleza, parcerias com outras igrejas, novos 

espaços etc. Deus fez muita coisa na Bethel ao longo desses 13 

anos, mas Ele quer fazer ainda mais.

Em agradecimento a Deus e a todos os irmãos e irmãs que 

estiveram, estão e estarão na AD Bethel, cabe a celebração de que 

até aqui o Senhor nos ajudou. Parabéns e Ebenézer!

 Por Alex Nascimento

Bethel na Universidade da Família

Vários cursos da Universidade da Famıĺia foram iniciados no 
mês de setembro aqui na Bethel. Dentre eles, podemos 
destacar: Crown (�inanças pessoal e familiar), Homem ao 
Máximo, Mulher U� nica e Habitudes (Jovens e Adolescentes). 
Os cursos são realizados durante a semana, no Espaço Bethel 
A� guas Claras, as 20h. 
Fique alerta e não perca a chance de se matricular nos 
próximos cursos, pois em breve novas turmas serão abertas.

Aos sábados, 15h
Escola de Música
Espaço Bethel Á. Claras


