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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	adoração	e	gratidão	a	Deus	pelo	ano	�indado.
As	famıĺias	levam	suas	refeições	e	todos	compartilham	um	
delicioso	jantar,	o	Jantar	da	Virada.
Procure	a	secretária	da	igreja,	coloque	seu	nome	na	lista	e	
participe	dessa	festa	conosco!

	‘‘Eu	me	alegrarei	no	Senhor!	Ficarei	muito	feliz	no	Deus	da	
minha	salvação!	O	Senhor,	o	Soberano,	é	a	minha	força.	Ele	faz	
os	meus	pés	como	os	da	corça	e	me	guia	em	segurança	por	
sobre	as	montanhas.’’	Habacuque	3.18-19.

Este	foi,	sem	dúvida,	um	ano	bem	agitado.	No	nosso	país,	
no	mundo	e	na	vida	pessoal	de	cada	um	de	nós	os	fatos	se	
sucederam	 vertiginosamente,	 o	 tempo	 passou	 a	 uma	
velocidade	 incontrolável.	 O	 ano	 está	 quase	 acabando,	 por	
isso	não	resistimos	à	natural	e	recorrente	tendência	de	fazer	
um	balanço	do	que	passou.	Queremos	sempre	contabilizar	as	
conquistas	 e	 realizações,	 enumerar	 os	 casos	 de	 sucesso,	
ressaltar	 as	 novas	 frentes	 de	 trabalho.	 Isso	 não	 seria	
impróprio,	 nem	 inoportuno.	 Aliás,	 a	 letra	 do	 hino	 564	 da	
Harpa	Cristã	nos	convida	a	contar	as	bênçãos.	E	contar	não	
apenas	 no	 sentido	 de	 divulgá-las	mas,	 principalmente,	 no	
sentido	de	enumerá-las	para,	então,	se	surpreender	com	a	
quantidade	delas.	Este	é	um	daqueles	momentos	especiais	
em	que	somos	chamados	a	exercer	a	gratidão.	Pelo	grande	
número	 de	 pessoas	 alcançadas	 com	 a	 realização	 dos	
cursilhos,	a	reativação	de	trabalhos	do	ministério	de	jovens,	a	
inauguração	do	Espaço	Bethel	Ceilândia,	os	investimentos	na	
área	de	casais,	o	saneamento	de	dívidas,	pela	vida	de	cada	
irmão	e	irmã,	que	o	Senhor	alimentou	com	a	Sua	Palavra	e	
com	o	pão	de	cada	dia…	Esta	seria	uma	lista	bem	extensa,	sem	
dúvida.	O	que	importa	mesmo	é	reconhecer	que,	ainda	que	
hajam	lutas	e	inúmeros	desafios	ao	longo	da	caminhada,	o	
Senhor	 que	 esteve	 ao	 nosso	 lado	 por	 todo	 o	 caminho,	 foi	
gracioso	 conosco,	 mais	 uma	 vez.	 Portanto,	 só	 nos	 resta	
externar	nossa	gratidão	e	 louvor	a	Deus,	que	 tem	provido	
tudo	 tão	 abundantemente,	 por	 sua	 graça	 imensurável	 em	
nosso	favor.	E	rogar	que	Ele	conceda	à	comunidade	Bethel,	à	
nossa	nação	e	aos	Seus	escolhidos	em	todo	o	mundo	mais	um	
ano	de	ricas	bênçãos.

PASTORAL[ [ Izaías Lima 

Ser grato em qualquer situação

Operação Terra Prometida
No	feriado	de	Carnaval,	especi�icamente	entre	os	dias	11	e	15	
de	 fevereiro,	 alguns	membros	da	AD	Bethel	A� guas	Claras	
estarão	realizando	no	Espaço	Bethel	Fortaleza	(que	�ica	na	
periferia	de	Fortaleza/CE),	a	Operação	Terra	Prometida.
Essa	 operação	 tem	 como	 objetivo	 conhecer	 melhor	 o	
trabalho	com	as	crianças	do	Espaço,	fortalecer	vıńculos,	levar	
apoio	social	e	espiritual	às	crianças	e	suas	famıĺias.
O	Espaço	Bethel	Fortaleza,	 sob	a	coordenação	do	Pr.	 I�talo,	
funciona	 todos	 os	 sábados	 com	 jogos,	 brincadeiras,	
atividades	educativas,	lições	bıb́licas	e	um	delicioso	lanche	
servido	 com	 muito	 carinho.	 Vamos	 apoiar	 este	 projeto	
orando	e	participando!

AD BETHEL ÁGUAS CLARAS 
ALAMEDA GRAVATÁ, QUADRA 301
ÁGUAS CLARAS | DF - CEP: 71901-250
61 3567 5843 | 61 98155 5057
BANCO DO BRASIL - AG. 3598-X
CONTA CORRENTE - 210.797-X
WWW.ADBETHEL.COM.BR
DIRETORIA BOTELHO, ALEX, IZAIAS, ISMAEL, HIDEVALDO, JOAN

BETHEL NEWS
EDITORIAL PR. IZAIAS
REDAÇÃO KAMILLA DOURADO
FOTOGRAFIA MÁRCIA REGINA
DIAGRAMAÇÃO MALCA VIEIRA

Nota
O	site	da	igreja	está	sendo	atualizado	mensalmente.	Todos	os	
boletins	e	informações	da	igreja	estão	disponıv́eis	lá.	
Acesse:	www.adbethel.com.br
Curta	também	nossa	página	no	facebook:
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					Como	cheirinho	de	pão	prestes	a	sair	do	forno.	

				Talvez	essa	seja	uma	das	analogias	mais	interessantes	que	

já	 ouvi	 sobre	 esse	perıódo	que	 antecede	 a	 chegada	de	um	

novo	ano.	Ficamos	diante	do	calendário	como	crianças	em	

frente	ao	forno,	apreciando,	imaginando	e	antecipando	pelo	

"cheiro"	o	que	está	por	vir.	Quando	estamos	diante	do	inıćio	

de	 um	 novo	 ano,	 as	 esperanças	 se	 renovam,	 parece	 ser	 o	

momento	ideal	para	tirar	do	papel	as	nossas	metas.	Quanta	

energia,	 quanta	 vontade	 de	 tornar	 aqueles	 planos	

engavetados	realidade.	

	 	 	 	Apesar	de	tudo,	ainda	há	a	sombra	dos	tempos	difıć eis,	da	

economia	ruim,	do	desemprego,	dos	problemas	de	saúde	e	

familiares.	 Mas,	 mais	 do	 que	 nunca,	 é	 preciso	 renovar	 a	

esperança,	reabastecer-se	de	ânimo	e	não	abandonar	a	luta.		

"Não	vos	lembreis	das	coisas	passadas,	nem	considereis	as	

antigas.	 Eis	 que	 faço	 coisa	 nova,	 que	 está	 saindo	 à	 luz;	

porventura,	não	o	percebeis?"	Isaıás	43,	18	e	19a.	

					Está	chegando	um	novo	ano,	uma	nova	oportunidade!

				Nosso	Deus	nos	traz	novidade	de	vida,	todas	as	manhãs	na	

vida	do	cristão	são	como	novos	anos-novos,	sua	misericórdia	

se	 renova,	 sempre	 nos	 trazendo	 um	 recomeço	 e	 nos	

mostrando	como	viver	em	novidade	de	vida	todos	os	dias.	

					Tenha	um	feliz	ano	novo	todos	os	dias!

AGENDE E
COMPAREÇA

Novo ano, nova oportunidade! 
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Aniversariantes de Dezembro

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

Crianças

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

Entoando	canções	de	louvor	e	adoração	a	Deus,	o	Coro	Razão	pra	
Cantar,	está	em	atuação	desde	o	segundo	semestre	de	2016.	O	
projeto	que	nasceu	no	coração	do	músico	Cristiano	Vieira,	reúne	
jovens	e	adolescentes	para	juntos	adorarem	o	nome	do	Senhor,	
vivendo	dia	após	dia,	a	mensagem	do	simples	e	puro	evangelho	
de	 Cristo.	 Contando	 com	 o	 suporte	 vocal	 de	 alguns	 irmãos	 e	
irmãs,	 o	 grupo	 ensaia	 todos	 os	 sábados	 a	 partir	 de	 17h,	 no	
Espaço	Bethel.	Junte-se	a	nós!

Coro Razão pra Cantar  

15 Arthur (Cristiano e Flávia)

17 Rafael (Rosana)

18 Giovanna (Frank e Tatiane)

21 Cristiano (Cristiano e Flávia)

29 Sophia (Cristiano e Flávia)

aconteceu 
Escola de Música Bethel

A	Escola	de	Música	Bethel	iniciou	suas	atividades	em	11	de	
novembro	 de	 2017,	 com	 a	 participação,	 entre	 crianças,	
jovens	e	adultos,	de	19	alunos	na	classe	de	iniciação	musical	e	
de	30	nas	classes	de	violão.	O	objetivo	da	nossa	escola	de	
música	é	capacitar	a	igreja	com	instrumentistas,	cantores	e	
técnicos	para	o	louvor	congregacional.
As	aulas	acontecem	sempre	aos	sábados	à	tarde.	Em	2018,	
novos	cursos	serão	abertos.
Ore,	apoie	e	participe	neste	projeto.

 Por Kamilla Dourado

No	 feriado	 de	 15	 de	 novembro	 aconteceu	 no	 Sıt́io	 Quinca	
Donna	o	Encontrão	da	Famıĺia	Bethel,	com	a	participação	de	
120	pessoas.	O	objetivo	do	encontro	foi	agradecer	ao	Senhor	
por	 tudo	 que	 Ele	 nos	 proporcionou	 no	 ano	 que	 termina,	
estabelecer	laços	afetivos	com	os	irmãos	do	Espaço	Bethel	
Ceilândia	 e	 celebrar	 o	 momento	 de	 comunhão.	 Na	
programação	 teve	 devocional	 com	 louvor	 e	 edi�icante	
palavra	 sobre	 famıĺia	 com	o	Pr.	Hidevaldo,	Gincana	Bethel	
com	 a	 participação	 de	 homens,	 mulheres,	 jovens,	
adolescentes	e	crianças,	num	momento	de	muita	diversão	e	
alegria.	O	irmão	David	caprichou	servindo	uma	divina	costela	
bovina	 com	 aipim	 no	 almoço	 e	 de	 sobremesa	 tivemos	 o	
delicioso	pudim	de	 leite	da	Regina.	 ‘‘Foi	maravilhoso!	Com	
certeza	foi	um	dia	indelével.	Portanto,	vc	que	faltou,	não	falte	
no	próximo	ano.’’	Pr	Botelho.

Encontrão da Família Bethel

24 Dezembro
MANHÃ - CULTO 9h30

NÃO HAVERÁ NOITE - 
CULTO

Às Quintas, 20h
NCC JÓVIS

Parabéns!

17 Dezembro,
18h30
CANTATA DE NATAL

sendoBETHEL

31 Dezembro
MANHÃ - NÃO HAVERÁ 
EBD
NOITE - CULTO VIRADA,
21h

Às Quartas, 20h
ORAÇÃO 

Às Quartas, 20h
NCC Espaço Bethel 
Ceilândia Centro

PAZ COM DEUS
Autor: Billy Graham
Toda a humanidade está buscando a resposta para a doença moral e o vazio 
espiritual que oprime o mundo. Toda a humanidade está clamando por 
orientação, conforto e paz. Nesta obra, Billy Graham lhe ajudará a buscar a 
verdadeira calma espiritual em meio a uma vida cheia de estresse, fardo e 
desânimo.

Dica de Leitura


