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Dia das Mães
No	próximo	domingo(14)	é	comemorado	o	Dia	das	Mães.	
E	 para	 celebrar	 essa	 data	 tão	 especial,	 as	 crianças	 do	
Ministério	Pólen,	farão	uma	singela	homenagem	para	todas	
as	mães	no	culto	que	tem	inıćio	às	18h30,	no	Espaço	Bethel.	
Venha	 celebrar	 essa	 data	 tão	 linda	 e	 cultuar	 a	 Deus	
juntamente	conosco!

Feliz 
Dia das 
Mães!

Muito	do	que	as	pessoas	costumam	chamar	de	amor	não	
passa	de	paixão,	sentimento	possessivo	ou	desejo	egoísta	de	
usufruir	 da	 companhia	 ou	 serviço	 de	 alguém.	 O	 amor	
descrito	 no	 capítulo	 13	 da	 primeira	 Carta	 aos	 Coríntios	
parece	 ser	 algo	 utópico,	 restrito	 ao	 mundo	 da	 poesia,	
entretanto	 é	 esse	 tipo	 de	 sentimento	 e	 atitudes	 que	Deus	
reconhece	como	expressão	de	amor.
Quanto	mais	conhecemos	sobre	o	verdadeiro	amor,	mais	

nos	 damos	 conta	 do	 quanto	 ele	 está	 ficando	 escasso	 no	
mundo.	Talvez	seja	essa	escassez	de	afeto	que	esteja	levando	
tantos	adolescentes	a	cometerem	todo	tipo	de	insensatez	de	
que	se	tem	notícia,	chegando	ao	extremo	de	atentarem	contra	
a	própria	vida.
	Se	existe	alguém	capaz	de	fazer	a	diferença	nesse	cenário	

tão	 sombrio	 são	 as	 mães.	 Sabemos	 que,	 numa	 sociedade	
adoecida	 como	 a	 que	 vivemos,	 há	mães	 também	 afetadas	
pelos	seus	problemas,	mas	a	mãe	ainda	é	o	melhor	exemplo	
de	 amor	 que	 se	 pode	 conhecer.	 São	 elas	 que	 mais	 se	
aproximam	do	tipo	de	amor	exaltado	na	carta	de	Paulo	e	é	
esse	amor,	expresso	pelas	mães,	o	que	mais	se	assemelha	ao	
amor	de	Deus	por	nós.	Se	não	formos	capazes	de	apreciar	e	
reconhecer	 o	 amor	materno,	 jamais	 teremos	 condição	 de	
aceitar	e	assimilar	o	amor	de	Deus	demonstrado	em	Jesus.
	Reconhecemos	o	quanto	é	árdua	a	missão	de	ser	mãe,	mais	

ainda	para	 aquelas	que	 foram	 levadas	 a	 assumir	 também,	
integral	ou	parcialmente,	o	papel	de	provedoras	do	lar.	Cabe	a	
nós,	 filhos	 e	 esposos,	 emprestarmos	 a	 nossa	 parcela	 de	
contribuição,	para	que	elas	consigam	desempenhar	bem	a	
sua	divina	missão	de	ajudar	a	formar	a	próxima	geração	de	
homens	 e	 mulheres	 -	 uma	 sociedade	 de	 pessoas	
emocionalmente	 saudáveis,	 menos	 egocêntrica,	 mais	
amorosa	 e	 justa,	 possível	 apenas	 se	 formos	 capazes	 de	
experimentar	e	valorizar	o	amor	incondicional	e	sacrificial	
das	mães.
Mamães,	parabéns	pelo	seu	dia!

PASTORAL[ [ Izaias Lima 

Amor de Mãe

III Cursilho Feminino está chegando!

As	preparações	para	o	III	Cursilho	Feminino	estão	na	reta	
�inal.	 Na	 última	 semana	 de	 abril,	 as	 borboletas	 (apelido	
carinhoso	 dado	 às	 mulheres	 que	 trabalham	 no	 cursilho),	
iniciaram	a	operação	‘‘Juntas	somos	melhores’’.	O	objetivo	é	
visitar	 espaços	 públicos	 frequentados	 por	 mulheres	 de	
A� guas	Claras,	como	shoppings,	salões	de	beleza,	parques	e	
praças	 para	 convidá-las	 a	 participar	 do	 cursilho.	 As	
borboletas	estão	mobilizadas	no	intuito	de	levar	mulheres	
não-cristãs	a	conhecerem	a	palavra	de	Deus.
As	reuniões	de	preparação	para	o	cursilho	estão	ocorrendo	
às	segundas	feiras,	no	Espaço	Bethel.
No	próximo	dia	20,	as	borboletas	se	reunirão	em	um	café	da	
manhã	na	chácara	onde	o	cursilho	será	realizado,	para	uma	
missão	de	reconhecimento	do	local	e	reunião	para	últimos	
ajustes.

Ainda	há	vagas	para	cursilhistas!	Se	você	conhece	alguma	
moradora	de	A� guas	Claras	que	ainda	não	é	cristã	e	precisa	
conhecer	 o	 amor	 de	 Deus,	 a	 convide	 para	 participar.	 O	
Cursilho	 será	 realizado	entre	os	dias	26	e	28	de	maio.	As	
�ichas	de	inscrição	estão	disponıv́eis	na	secretaria	da	igreja.

14 de maio

‘‘Minha mãe Alice’’
Por Edmar Barcelos

TODO FILHO PRECISA DE UMA MÃE
QUE ORA 
Autor: Janet Grant | Fern Nichols

O livro mostra como envolver e dar apoio à família através de orações, 
mostrando a maneira bíblica de orar, que resultará em mais motivação na 
oração, intimidade com Deus e nova perspectiva de vida.

Dica de Leitura



	‘‘Mamãe	era	uma	mãe	como	outra	mãe	qualquer	
Tão	meiga,	carinhosa,	impertinente,	vaidosa,	

enfim,	era	mulher!
	Mamãe	sempre	dizia:	‘‘Menino,	eu	te	castigo...’’	
Porém	naquele	peito	que	sempre	foi	meu	leito,	

eu	tinha	um	grande	amigo.	
Mamãe	sempre	escondia	minhas	faltas	de	papai.	
	É	bem	verdade	que	ela	metia-me	a	chinela,	

mas	isso	era	outro	ai.
	Mamãe	de	mim	tratava,	às	vezes	eu	doente,
fazendo-me	caldinho	cozido	com	carinho

De	um	coração	de	crente.
Mamãe	tinha	umas	coisas	que	muita	mãe	não	tem,

Gostava	de	tratar	doentes	e	criar	os	filhos	de	ninguém.
Pois	vejam	lá	vocês,	somente	dos	alheios,	
bonitos	mesmo	feios,	mamãe	criou	os	seis.
Mamãe	me	recebeu	também	como	seu	filho	

e	dela	não	nasci,	apenas	recebi	do	seu	amor	o	brilho.
Não.	Mamãe	não	era	uma	mãe	como	outra	qualquer.

Ela	era	mais	que	mãe,	mais	que	mulher!’’

Nesta	semana,	recebi	uma	mensagem	lúdica	sobre	‘‘mãe’’	
que	revela	por	meio	de	expressões	verbais	o	olhar	do	filho,	em	
diversas	idades	sobre	a	mãe.	Assim,	aos	3	anos	de	idade	ele	
diz:	‘‘Mãe,	eu	te	amo!’’,	aos	18	anos	diz:	‘‘Eu	quero	sair	da	casa	
da	minha	mãe!’’,	aos	30:	‘‘Eu	quero	voltar	pra	casa	da	minha	
mãe!’’	Aos	70:	‘‘Eu	daria	qualquer	coisa	pra	ter	minha	mãe	aqui	
comigo!’’
E	na	poesia	acima,	de	autoria	do	pastor	Edmar	Barcelos,	ele	

descreve	 o	 seu	 olhar	 especı́fico	 sobre	 sua	 mãe,	 que	 na	
realidade	era	sua	avó.
Com	esta	poesia,	homenageamos	a	você	mamãe	Bethel	que	

foi	agraciada	com	este	dom	divino.	Parabéns	Mamães!!

Pastores	BotelhAna

AGENDE E
COMPAREÇA

‘‘MINHA MÃE ALICE’’

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Maio

01 Pollyana Teixeira
06 Sandra Cristina
06 Kamilla Dourado
07 Gabriel Teixeira
19 Michel Santana
24 Wesley Santos
26 Idon Ruas
26 Lyara Ribeiro
26 Daniel Fidelis
29 Robson Costa

Crianças

Casais
06 David e Anedite
09 Idon e Cléa
13 Edezio e Elivânia
25 Clériston e Lindalva 

sendoBETHEL

A adolescência é uma pequena fase com grandes e por vezes 
dolorosas mudanças.
O Adolas Bethel, Ministério de Adolescentes, busca ajudar essa 
turma, a partir de doze anos, a ‘‘adolescer’’ de forma saudável, 
firmados na eterna Palavra de Deus, mantendo sempre o foco em 
Cristo e a comunhão uns com os outros.
Nossos encontros acontecem aos domingos, 9h30, na EBD 
(Escola Bíblica Dominical), onde apresentamos um conteúdo 
específico para adolescentes, e também às terças feiras, 20h, no 
NCC (Núcleo de Convivência Cristã), onde levamos a meditação 
de um texto bíblico e debatemos alguns assuntos relevantes 
para a turma.
Se você é adolescente e ainda não se juntou à nós, está 
esperando o que? Venha e participe conosco do Adolas Bethel.

Ministério Adolas  

14 Maio 
Dia das Mães

Às Quartas, 20h

18 Nicole (Rosana)

30 Adriel (Ronaldo e Flávia)

30 Vinícius (Wagner e Malca)

31 Samuel (Renato e Sara)

Oração 

20 Maio, 20h
Culto dos JOVIS

Às Terças, 20h30
Discipulado - 4° Dia
para os Cursilhistas do 
VI Cursilho Masculino, no 
Espaço Bethel

aconteceu 
Páscoa Especial - Manhã da Ressurreição

Enquanto	 os	 primeiros	 raios	 de	 sol	 surgiam	na	manhã	 do	
Domingo	de	Páscoa(16),	a	Comunidade	Bethel	 celebrava	a	
ressurreição	de	Cristo	participando	da	Ceia	do	Senhor.	Em	
comunhão,	 os	 irmãos	 assistiram	 à	 uma	 encenação	 que	
ilustrou	o	momento	em	que	o	anjo	remove	a	pedra	do	túmulo	
e	se	revela	às	mulheres.	A	apresentação,	que	mesclava	teatro,	
vı́deos	 e	 louvores,	 emocionou	 a	 Comunidade	 Bethel	 que	
compareceu	em	peso	ao	culto	matutino.
As	crianças	ocuparam	as	primeiras	cadeiras	frente	ao	púlpito	
e	 prestaram	 atenção	 em	 cada	 detalhe	 da	 encenação	 e	 dos	
louvores	que	foram	ministrados.

26, 27 e 28 Maio 
III Cursilho Feminino

 Por Edmar Barcelos

‘‘Que	domingo	maravilhoso!
Amanhecer	 celebrando	 a	 Ressurreição	 de	 Jesus,	 no	 Espaço	
Bethel.	A	igreja	atendeu	o	nosso	apelo	e	esteve	presente.
Foram	momentos	abençoadores	na	presença	do	Espírito	Santo	
e	junto	aos	nossos	queridos	irmãos	e	irmãs.	Agradeço	a	Deus	
pelo	 engajamento	 das	 pessoas	 diante	 dos	 desa�ios	 que	 têm	
chegado	até	nós.’’compartilhou	o	Pastor	Botelho.


