
direto de Boston
O	pastor	Daniel	Barcellos	e	sua	esposa	pastora	Ana	Paula,	
membros	 desta	 igreja,	 têm	 desenvolvido	 atividades	
missionárias	 de	 apoio	 a	 pastores,	 formação	 de	 obreiros	 e	
ensino	bıb́lico,	na	cidade	de	Boston	e	regiões	vizinhas.	Em	
julho	 vários	 pastores	participaram	de	um	dia	 de	 oração	 e	
jejum,	clamando	pelos	pastores	locais,	pelas	igrejas	no	Brasil,	
a	questão	da	crise	brasileira	e	pela	evangelização	das	nações.	
O	casal	virá	ao	Brasil	nesse	mês	e	estará	conosco	no	dia	20	de	
agosto,	trazendo	a	ministração	da	palavra	de	Deus	no	culto	de	
celebração	às	18h30.
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Dia dos Pais 
No	 segundo	 domingo	 de	 agosto	 é	 comemorado	 o	 Dia	 dos	
Pais!	Para	celebrar	essa	data	especial,	o	Ministério	Jóvis	fará	
uma	singela	homenagem	à	todos	os	pais.	
Venha	participar	conosco	desse	momento	especial!
Será	 a	 partir	 das	 18h30	 do	 próximo	 domingo	 no	 Espaço	
Bethel.
Feliz	Dia	dos	Pais!

	 	 	Dia	desses	ouvi	a	expressão	acima,	pronunciada	por	

um	de	meus	colegas	de	trabalho.	Ao	se	expressar	assim,	

ele	queria	que	eu	tomasse	uma	atitude	contra	um	outro	

colega	e	resolvesse	uma	injustiça	(na	opinião	dele).	 	Em	

relação	aos	fatos	da	vida,	vamos	criando	situações	e	frases	

que	 balizam	 nossas	 próprias	 ações	 em	 relação	 ao	

cotidiano.	 Nossa	 teologia	 vai	 sendo	 utilizada	 para	

justificar	nossas	ações	e	muitas	vezes	nossas	reações,	e	

acabamos	por	customizar	a	fé;	além	do	que,	essa	frase	nos	

dá	um	álibi	para	não	agirmos.

	 	A	questão	é:	orar	apenas	resolve?	Penso	que	quando	

oramos	e	esperamos	a	ação	do	Espírito	Santo	em	nossas	

vidas,	seremos	orientados	como	devemos	fazer	e	quando	

deveremos	agir.	Isso	não	é	uma	tarefa	fácil,	pois	na	maioria	

das	vezes	temos	um	senso	de	urgência	que	faz	parte	de	

nossas	 expectativas.	 É	 importante	 sabermos	 que	 Deus	

não	 nos	 atropela.	 Ele	 trabalha	 o	 tempo	 todo!	 quando	

estamos	 orando,	 estamos	 decidindo	 e	 quando	 estamos	

realizando.	 Penso	 também,	 que	 não	 somos	 justificados	

quando	ficamos	apenas	orando	e	não	agimos	em	relação	

as	nossas	obrigações	e	a	nossa	responsabilidade.

		Concluo,	portanto,	que	com	uma	vida	de	oração	e	uma	

vida	relacional	com	o	Senhor,	teremos	maior	convicção	ao	

tomarmos	 nossas	 decisões	 para	 agirmos.	 E	 estas,	 com	

certeza,	estarão	em	sintonia	com	a	vontade	Dele,	e	quem	

sabe,	poderemos	dizer:	“Já	estou	crucificado	com	Cristo;	e	

vivo,	não	mais	eu,	mas	Cristo	vive	em	mim;	e	a	vida	que	

agora	vivo	na	carne,	vivo-a	pela	fé	do	Filho	de	Deus,	o	qual	

me	amou,	e	se	entregou	a	si	mesmo	por	mim”.

PASTORAL[ [ Ismael Silva 

Não adianta apenas orar, será?

Feliz 
Dia dos 
Pais!

aconteceu também 
Luau Jóvis e Adolas

‘‘O	 luau	 dos	 Jóvis	 e	 Adolas	 que	 aconteceu	 no	 dia	 28/07,	 foi	
maravilhoso!	O	auge	do	encontro	foi	o	momento	de	comunhão	
com	Deus.	Ele	estava	lá.	Tivemos	também	o	segundo	game	dos	
Jóvis,	 muito	 divertido,	 embora	 as	 questões	 estivessem	 no	
mesmo	 nível	 do	 CESPE.	 Todos	 os	 presentes	 mostraram	
conhecimento	 profundo	 sobre	 o	 livro	 de	 Daniel,	 mas,	 na	
pontuação,	 ninguém	 conseguiu	 me	 alcançar,	 kkk...	 Teve	
também	comida	em	abundância	e	tudo	estava	delicioso,	nível	
Master	Chef!	Que	venha	o	próximo!’’	relato	da	Júlia	Gabriela

13 de Agosto



AGENDE E
COMPAREÇA

Como definir Roldão, o meu pai?

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Agosto

14 Alex Nascimento
14 Zely Lerbach
18 Wagner Lima Jr.
20 Bezaliel Duarte
22 Juvenal Melo
25 Jaciara Andrade
25 Amanda Lima
27 Cecília Regina
27 Rosimary Araújo
30 Anna Luiza
30 Pedro Augusto
30 Wilton Rosa

Crianças

sendoBETHEL

Os	Cursilhos	Bethel	são	uma	ferramenta	que	a	igreja	possui	para	
levar	o	amor	de	Deus	e	mudança	de	vida	a	homens	e	mulheres.	
Desde	2013,	a	comunidade	Bethel	está	engajada	neste	projeto,	
visando	a	cada	cursilho	alcançar	corações	para	o	Reino.	A	AD	
Bethel	 promove	 quatro	 cursilhos	 por	 ano,	 sendo	 dois	
masculinos	e	dois	femininos	e	tem	como	projeto	lançar	em	breve	
o	cursilho	de	jovens.
O	VII	Cursilho	Masculino	acontecerá	agora	no	mês	de	agosto,	nos	
dias	25,	26	e	27.	As	 inscrições	estão	abertas	na	secretaria	da	
igreja	e	nos	telefones	3567-5843	/	98155-5057.
Se	você	já	fez	o	cursilho,	leve	uma	ficha	e	convide	um	amigo!

Ministério de Cursilhos  

Às Quartas, 20h

10 Henrique (Haroldo e 
Cíntia)

14 Sarah (Marcos Botelho)

Oração 

aconteceu 
Conectados com Deus

No	 dia	 22	 de	 julho	 o	 Ministério	 Pólen	 desenvolveu	 um	
trabalho	com	as	crianças	com	o	tema	‘‘Conectados	com	Deus’’.	
Dentro	 dessa	 temática	 elas	 puderam	 louvar,	 ouvir	 uma	
impactante	 mensagem	 ministrada	 pelo	 tio	 Sigmar	 e	 seu	
boneco	Júnior.	
Aprenderam	por	meio	de	 jogos	 cooperativos	que	 cuidar	 e	
amar	o	outro	é	uma	maneira	de	estarmos	conectados	com	
Jesus.	 E	 por	 �im,	 confeccionaram	 um	 tapetinho	 de	 oração	
para	usar	diariamente	e	jamais	perder	a	conexão	com	o	nosso	
melhor	amigo.

 Por Izaias Lima

Com	muita	alegria	no	dia	22	de	julho,	o	Senhor	nos	permitiu	
inaugurar	o	Espaço	Bethel	Ceilândia.	Ele	surgiu	no	coração	da	
Comunidade	 Bethel	 face	 a	 necessidade	 de	 acolhermos	
homens	 e	 mulheres,	 que	 após	 participarem	 dos	 nossos	
cursilhos	�icaram	sem	o	apoio	de	uma	comunidade.	
Assim,	 foi	um	momento	abençoado!	Tivemos	presentes	ao	
evento,	 representantes	 dos	 seis	 Cursilhos	 	 Masculinos	
realizados	 por	 nossa	 igreja.	 ‘‘Agradeço	 a	 toda	 Comunidade	
Bethel	pelo	apoio	e	desprendimento	concedido	a	este	projeto.	
Vamos	 agora	 trabalhar	 para	 o	 Reino	 nesse	 novo	 espaço.’’	
Pastor	Botelho.

Aos Domingos, 
9h30
Escola Bíblica Dominical

Inauguração Espaço Bethel Ceilândia

Parabéns!

Casais

15 Wellygton e Rosy 
22 Emerson e Kamilla 

20 Agosto, 18h30
Ministração
Pr. Daniel Barcellos

13 Agosto
Dia dos Pais
Homenagem JÓVIS

militar	 e	 isso	 tinha	 reflexo	 nas	 relações	 funcionais.	 Pelas	

perguntas	que	me	fez,	imagino	que	sua	missão	era	descobrir	

como	eu	 lidava	 com	a	questão	da	 autoridade.	Não	 foi	 fácil	

responder	suas	perguntas.	Tive	dificuldade	de	 traduzir	em	

palavras	 o	 que	 eu	 sentia	 por	 meu	 pai.	 Parecia	 não	 fazer	

sentido	para	o	entrevistador	que	amor,	respeito,	admiração,	

firmeza,	autoridade	e	disciplina	pudessem	estar	presentes	na	

mesma	 relação.	Várias	 vezes,	 tive	que	desconstruir	 a	 ideia	

errônea	de	autoritarismo	que	ele	insistia	em	ver	naquilo	que	

eu	falava	de	meu	pai.	

	 	 	 	 	 	 	Não	sei	como	as	novas	gerações	veem	seus	pais	nos	dias	

de	hoje,	mas	percebo	que	essa	tendência	de	ver	autoritarismo	

e	 violência	 onde	 há	 apenas	 zelo	 e	 cuidado	 se	 agravou	

consideravelmente.	 Isso	 tem	 tornado	 a	 missão	 de	 educar	

filhos	um	desafio	enorme	na	atualidade.	Nos	acostumamos	

tanto	 a	 ter	 direitos,	 sem	 a	 necessária	 contrapartida	 da	

responsabilidade,	que	os	pais	acabaram	se	tornando	reféns	

de	 seus	 filhos.	 Essa	 mentalidade,	 frequentemente,	 é	

extrapolada	para	a	relação	com	Deus,	por	isso	vemos	tantas	

pessoas	reivindicando	Dele	coisas	que	Ele	não	prometeu	a	

ninguém.

	 	 	 	 	Desejo	aos	filhos	de	hoje	todos	os	pais	que	eu	tive.	Na	

infância,	o	super-homem	que	podia	qualquer	coisa,	o	anjo	que	

protegia	e	socorria	no	momento	de	perigo;	na	adolescência,	o	

mestre	que	sabia	tudo	e	a	autoridade	que	eu	precisava	para	

me	conduzir;	na	juventude,	o	conselheiro	e	amigo	em	quem	

podia	 confiar;	 e,	 por	 fim,	 um	 exemplo	 de	 amor,	 trabalho,	

dedicação	e	princıṕios	a	serem	seguidos	vida	afora.

	 	 	 Quando	 passei	 no	

concurso	 do	 Banco,	 há	

mais	 de	 30	 anos, 	 fui	

entrevistado	 por	 um	

psicólogo	no	processo	de	

qualificação. 	 Ele	 deu	

t a n t a 	 ê n f a s e 	 n o	

relacionamento	com	meu	

pai,	 insistiu	 tanto	 nisso,	

que	 ainda	 me	 lembro	

c l a r a m e n t e 	 d e s s e	

detalhe.	Na	época,	o	paıś	

ainda	vivia	sob	a	ditadura	

Às Sextas, 20h
NCC Espaço Bethel 
Ceilândia Centro


