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Mais uma vez chegamos ao final de um ano. Parece que tudo se repete como nos anos anteriores: 

ornamentação de natal, compra de presentes, anúncios natalinos nos meios de comunicação, 

promessas de mudança, preparação da festa de passagem do ano etc. Além de tudo isso, este momento é 

também uma oportunidade muito importante e propícia para repensarmos nossa vida. Em primeiro 

lugar, olhar pelo retrovisor a fim de avaliarmos nossa performance de vida no ano que se finda, 

procurando celebrar e agradecer ao Senhor as nossas realizações e conquistas. Por outro lado, devemos 

aprender com nossos fracassos e erros cometidos, sempre com o propósito de enriquecermos nossa 

dimensão psicológica e espiritual. Precisamos, também, aproveitar este momento para olhar para 

frente, para o ano que se inicia, sem ficarmos presos no passado, tenha sido ele bom ou mau. Pensando 

no ano de 2019, dedico à família Bethel o versículo do livro de Isaías que diz: "Alargue o lugar de sua 

tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça; estique suas cordas, firme suas estacas”. No 

versículo, a metáfora usada é a da "tenda". Neste texto, entre tantas coisas que a tenda poderia 

simbolizar em nossas vidas, gostaria de me referir àquela que chamo de "Tenda dos nossos 

Relacionamentos". Assim, a principal ação recomendada a ela é "alargar". Isto nos remete à ideia de 

ampliar geograficamente, de estender o nosso raio de ação, de fazer crescer, de abrir espaço, de sair da 

nossa zona de conforto, enfim, de expandir. Em 2019, em primeiro lugar, estabeleça o propósito de 

alargar a "Tenda do Relacionamento com o Senhor", cresça no conhecimento em relação a Deus. De 

forma prática, dedique tempo para a leitura da Palavra e tempo para oração. Em segundo lugar, alargue 

a "Tenda do seu Relacionamento Familiar", priorize sua família. Tenha tempo para seu cônjuge, tenha 

tempo para seus filhos, tenha tempo para os seus pais. Em terceiro lugar, alargue a "Tenda do seu 

Relacionamento com sua Comunidade" - participe, viva, desfrute e se comprometa com o Reino de 

Cristo por meio da sua Comunidade Bethel. Outra recomendação é que o profeta diz para "firmarmos as 

estacas". A firmeza da tenda está relacionada com a profundidade em que as estacas são colocadas no 

terreno. Assim, a "Tenda dos nossos Relacionamentos" vai depender da profundidade do amor de Deus 

em nossos corações. Na carta aos Efésios, Paulo recomenda que "possamos, juntamente com todos os 

santos, experimentar o comprimento e a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo que 

excede todo conhecimento". Encerro desejando a toda Família Bethel, tanto a que congrega no Espaço 

Bethel Águas Claras quanto a que congrega no Espaço Bethel Ceilândia Centro, um feliz natal e que o 

Senhor alargue a sua tenda em 2019.
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09 Dezembro, 18h30
Formatura Cursos Univ. Família
Espaço Bethel Águas Claras

01 Ana Paula Barcellos
05 Renato Azevedo
11 Ismael Souza
11 Lindalva Venâncio
12 Deuzídia Maria
13 Ana Júlia Vieira
18 Júlia Oliveira
22 Anne Baylor
30 Anedite Souza

Crianças

Casais

04 Marcos e Izaura
31 Alex e Selma 

27 Lorenzo (Renato e Sandra)

30 Gabriel (Sheyla)

Aniversariantes de Dezembro

05 Levi Veríssimo
11 Alex Carreiro
13 Elivânia Moreira
14 Daniel Vieira
15 Wannessa Silva
15 Pedro Botelho
16 Júlia Vieira
17 Wagner de Castro
17 Guilherme de Melo
18 Rosângela Rêgo
21 Socorro Gonçalves
28 Conceição Figueiredo

Crianças

15 Arthur (Cristiano)
17 Rafael (Rosana)
21 Cristiano (Cristiano)
29 Sophia ( Cristiano)

Casais

15 Botelho e Ana
16 Wilton e Regina
20 Celso e Ana Maria
21 Orlando e Iza
31 Levi e Cecília

Aniversariantes de Janeiro
aconteceu 

AcampaPólen

Em comemoração ao Dia das crianças, o 

Ministério Pólen realizou, nos dias 12 e 13 de 

outubro, o AcampaPólen com o tema: 

‘‘Exploradores	 -	 descobrindo	 tesouros	 da	

bíblia’’.

Desde a chegada das crianças na chácara até 

o momento de ir embora, elas foram 

envolvidas em atividades que revelavam o 

caminho para encontrarem o tesouro. Na 

história contada pela tia Deise, todos viram 

os maravilhosos tesouros que temos quando 

exploramos a bıb́lia, a Palavra de Deus.

I Cursilho Misto

Mesmo sendo um desa�io enorme, a AD 

Bethel realizou, nos dias 09, 10 e 11 de 

novembro, o I Cursilho Misto. Um total de 42 

cursilhistas entre homens e mulheres 

participaram e muitos deles, a partir daı́, 

estão tendo suas vidas transformadas e 

vivendo dias bem melhores através do agir do 

Espıŕito Santo em seus corações. 

‘‘Quando	fui	convidada,	não	imaginava	o	que	

viveria	ali,	mas	só	digo	uma	coisa:	todo	mundo	

deveria	participar	do	cursilho.’’ testemunhou 

a cursilhista Débora Câmara. 

13 Dezembro, 20h
Confraternização Mulheres Bethel
Residencial We Life Style

16 Dezembro, 18h30
‘‘Jesus vem para jantar’’
Espaço Bethel Águas Claras

31 Dezembro, 21h
Culto da Virada
com Jantar
Espaço Bethel A. ClarasPós Cursilho

Após a realização do I Cursilho Misto, alguns 

cursilhistas se reuniram na residência do 

casal Adalci e Eva, na Ceilândia, e tiveram ali 

momentos de comunhão, confraternização e 

re�lexão com uma palavra ministrada pelo Pr. 

Izaias e irmão Oswaldo. Os encontros de Pós 

Cursilho serão realizados na casa de um 

cursilhista ou cursilheiro, uma vez por 

semana, às 20h. O local será previamente 

divulgado nos grupos de whatsapp e nos 

cultos. Se você já fez cursilho, participe 

conosco desse encontro e fortaleça a sua fé, 

nutrindo também o relacionamento com os 

irmãos em Cristo.

Crianças de Fortaleza

As crianças do Espaço Bethel Fortaleza 
também tiveram o seu dia comemorado com 
muita festa e alegria. 
Acompanhados pelos pastores Judson e 
Esther, nossos pastores Botelho e Ana 
embarcaram para Fortaleza levando muito 
amor e carinho para as crianças que fazem 
parte do projeto. Projeto esse que é  
coordenado pelo Pr. I�talo Matoso.

Às Quartas, 20h
Culto de Oração
Espaço Bethel A. Claras

31 Dezembro, 21h
Culto da Virada
com Jantar
Espaço Bethel A. Claras

Aos domingos
EBD - 9h30
Culto Celebração - 18h30
Espaço Bethel A. Claras

Culto Celebração - 20h
Espaço Bethel Ceilândia



O verdadeiro Natal

ASSUNTO DO MÊS

“Porque um menino nos nasceu, um �ilho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele 

será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Prıńcipe da Paz.” Isaıás 9:6

O rei e salvador embalado em panos, deitado numa manjedoura, não era exatamente a expectativa 

dos judeus para o messias. Há dois mil anos atrás, eles esperavam – e ainda esperam – pompa, 

glamour, armas, braços fortes e exército poderoso que os libertasse do imperialismo romano e 

restaurasse os tempos gloriosos de Davi e Salomão.

Mas Cristo veio na forma de uma criança, tendo ao fundo a simplicidade de um presépio, cercado 

de desconhecidos pastores.

Hoje, a ostentação do natal, suas competições de quem brilha mais e a vibração comercial que 

valoriza o preço do presente debaixo de árvores arti�iciais cheias de estrelas de led denunciam que 

a velha busca da glória humana ainda permanece. Deposita-se esperança no que aparenta poder e 

grandeza.

Porém, o Rei não veio no padrão da glória dos homens. Ao contrário, foi obediente e servo, ao 

ponto de doar sua própria vida por amor daqueles que Ele veio salvar. Quando tentado pelo 

inimigo no deserto, em moldes semelhantes à tentação da serpente ao casal no E� den, Jesus 

esvaziou-se ao optar por uma retumbante negativa ao modelo caıd́o que ainda atrai, impregna e 

escraviza corações e mentes da humanidade.

O Salvador veio a nós. Por Ele conhecemos a Deus e nos reconciliamos com o Criador. Sua vida, de 

Belém a Jerusalém, ensina que a verdadeira grandeza é viver como Jesus viveu.

Na humildade e na entrega submissa ao plano eterno de Deus está o verdadeiro sentido do natal - o 

Cristo que não apenas nos salvou pela sua morte e ressurreição, mas que, desde seu nascimento, 

nos deixou o modelo para uma vida plena e verdadeiramente gloriosa.

Feliz Natal a todos!

 Por Alex Nascimento

Gratidão!
Agradeço muito ao meu Deus por estar 

em comunhão com meus irmãos e 
participar durante todo o ano 

dessa comunidade.

Manoel Pereira

Eu sou grata a Deus por Ele estar comigo na 
luta que estou passando e por Sua presença 
constante durante todo o ano que passou.

Ana Maria Souza

Agradeço a Deus pela 
oportunidade e privilégio de 

levar Sua mensagem por meio 
da arte e agradeço também a 
todos os que se esforçaram e 
contribuíram para a realização 

da peça de teatro.

Rosângela
Sou muito grato a Deus pela 
restauração da minha saúde.

Comecei o ano com muitos problemas 
de saúde e estou terminando o ano 

com a saúde restaurada. 

Oswaldo Santos

Gratidão pela saúde e por 
poder usar isso para 

o bem do Reino.

Deuzídia 

‘‘Jesus vem para jantar’’
‘‘Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.’’ 
Lucas 2:10

No próximo domingo(16), a partir das 18h30, no 
Espaço Bethel Águas Claras, toda a comunidade está 
convidada a celebrar o nascimento de Jesus com a 

apresentação teatral ‘‘Jesus vem para jantar’’.
Convide familiares e amigos para juntos celebrarmos 

esse data tão marcante e especial.



Novidades da Escola Bíblica em 2019
A Escola Bıb́lica é uma excelente oportunidade para estudo da Bıb́lia. Aos domingos pela manhã, 
crianças, adolescentes, jovens e adultos se reúnem em classes especı�́icas, com professores 
dedicados ao ensino da Palavra do Senhor.
E para melhorar ainda mais nossa Escola, a partir de 2019 adotaremos um novo currıć ulo 
especialmente preparado para a comunidade Bethel.
O novo currıćulo consistirá em 3 eixos temáticos:
· Eixo	bíblico: focado no ensino e aplicação pessoal e comunitária dos fundamentos da fé cristã, 
em classes especı�́icas de adolescentes, jovens e adultos. Este eixo consistirá em lições que 
abordarão temas como Deus, Jesus Cristo, Espıŕito Santo, Bıb́lia, eclesiologia (doutrina da igreja), 
humanidade, pecado, salvação e desa�ios atuais para a vida cristã;
· Eixo	ministerial: este eixo tem por objetivo a preparação dos membros da AD Bethel para o 
exercıćio de trabalhos na igreja, em classes mistas para jovens e adultos. Seus temas serão os 
propósitos da AD Bethel, preparação para o batismo, diaconato, ética, liderança cristã, preparação 
para professor da escola bıb́lica, interpretação bıb́lica, pregação e música;
· Eixo	infanto-juvenil: este é um eixo de extrema importância, pois se preocupa com a formação 
cristã de nossas crianças desde a mais tenra idade até a adolescência. Seu currıćulo consiste de 
revistas especialmente preparadas por editoras con�iáveis e com material e atividades lúdicas 
adequadas para ensinar às crianças o caminho em que todos nós devemos andar.
Nossa Escola Bıb́lica estará coordenada com as atividades do Cursilho, do Ministério Pólen, da 
Escola de Música e do Ministério da Famıĺia e suas classes da Universidade da Famıĺia.
Durante todo o mês de janeiro de 2019, aos domingos pela manhã, teremos Escola apenas para os 
professores, de todas as classes – crianças a adultos. Os alunos estarão de férias enquanto os 
professores se prepararão para o ensino. A participação bem sucedida no treinamento para 
professores é condição para dar aulas na EBD. Se você deseja juntar-se ao grupo de professores, 
pode procurar o Pr. Alex para mais informações.
A partir de fevereiro/2019, voltaremos às aulas com toda a igreja e com quem mais você quiser 
convidar. Mas ainda teremos aulas normais durante o mês de dezembro/2018.

Não deixe de incluir a participação na Escola Bıb́lica Bethel em sua lista de objetivos para 2019. Vai 
valer a pena.

Jantar da virada
 Todos os  anos, a Comunidade Bethel se reúne no dia 31	 de	 dezembro	 às	 21h, para juntos 
romperem o ano em um Culto de adoraça ̃o e gratidão a Deus pelo ano findo. As famıĺias levam 
suas refeições e todos compartilham um delicioso jantar, o Jantar da Virada. 
Esse ano não será diferente. Procure a Selma e sua equipe, coloque seu nome na lista e venha 
participar conosco, com toda a sua famıĺia, desse momento tão especial.

Realizar quatro cursilhos este ano foi uma grande conquista na história dos cursilhos Bethel, não 
só pela quantidade, mas pelos desa�ios enfrentados. Os destaques foram o Cursilho da Juventude e 
o Cursilho Misto que, até então, não haviam sido realizados. Estávamos cientes do anseio dos 
jovens mas, por problemas de agenda dos colaboradores de João Pessoa, não havia sido possıv́el 
ainda realizar o Cursilho da Juventude. A história do Cursilho Misto foi outra. Até então não havia 
sido considerada seriamente a possibilidade de sua realização. A ideia de um cursilho misto 
encontrava, inclusive, certa resistência das lideranças, bem como de alguns cursilheiros. Tanto as 
objeções quanto os fatores positivos foram considerados na hora da decisão e a comunidade 
Bethel abraçou, com a mesma dedicação de sempre, o novo desa�io. Todos concordam que o 
evento foi um sucesso. Há uma convicção quase unânime de que esse formato tem seus méritos, 
devendo ser realizado com mais frequência no futuro. Devido ao empenho do irmão David em 
aparelhar a chácara Quinca Donna, focando em atender ao cursilho, o esforço necessário para a 
realização de cada evento tem sido minimizado. Agradecemos a Deus por sua vida e sua dedicação. 
Isso não signi�ica que os desa�ios deixaram de existir. Chegar às vésperas do cursilho sem os 
recursos necessários e com menos da metade dos cursilhistas con�irmados, como eventualmente 
acontece, exige uma dose extra de fé para não desanimar e manter o cronograma. Contudo, Deus 
tem se revelado �iel e con�irmado a vocação dessa igreja para esse trabalho especı́�ico. 
Agradecemos aos voluntários (cursilheiros) da própria comunidade Bethel e aos colaboradores 
de outras igrejas que têm se dedicado a esse ministério. Estamos certos de que a recompensa vem 
do Senhor e da satisfação de ver as vidas transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Estamos 
fazendo uma grande obra. Não podemos parar!

O Cursilho pra mim

Eu me chamo Hugo Teixeira. Participei do VIII Cursilho Masculino da Igreja Bethel de A� guas Claras. 
O Cursilho signi�ica muito para mim, não podia imaginar o que essa ferramenta de Deus poderia 
fazer na minha famıĺia. Fiz o Cursilho ao ver a mudança na vida dos meus tios após terem feito, foi 
surpreendente. Fui com o coração aberto para viver essa experiência. Senti algo diferente, podia 
sentir o mover de Deus naquele lugar. Ao passar do tempo o Espıŕito Santo ia tomando conta de 
tudo. Olhando para quem ali trabalhava, via re�letir o brilho de Jesus em suas faces, alegres por 
servir a Deus. Após minha participação no Cursilho senti ainda mais o mover de Deus na minha 
vida, no âmbito pessoal, pro�issional e relacional. Logo após o meu, minha noiva Luciana teve a 
mesma oportunidade e participou do Cursilho Feminino. Ao recepcioná-la na igreja, vi se cumprir 
uma promessa que Deus havia me feito, desde quando decidi entregar a minha vida a Ele. Meu 
coração se encheu de tanta alegria que não consegui conter a emoção. Era fortalecido o meu lar. 
Trabalhamos juntos no I Cursilho Misto da Igreja Bethel, e a sensação foi ainda melhor, servir a 
Deus em famıĺia é inexplicável. Sou grato a Deus por ter colocado o Cursilho no caminho da minha 
famıĺia, ferramenta que transforma, fortalece e testi�ica as promessas de Deus. 
Se você ainda não participou do cursilho, aproveite o novo ano que está para iniciar e coloque 
como meta para este ano participar do Cursilho Bethel. Com certeza, você vai agradecer.

Cursilhos 2018

í


