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Dia das Crianças 
O	Ministério	Pólen	estará	promovendo	na	semana	da	criança,	
especi�icamente	 nos	 dias	 14	 e	 15	 de	 outubro	 uma	
programação	para	todas	as	crianças	da	Bethel.	
O	evento	acontecerá	no	Sıt́io	Quinca	Donna.
As	 informações	 detalhadas	 do	 evento	 serão	 divulgadas	
posteriormente	pelo	Ministério	Pólen	e	na	próxima	edição	do	
boletim.

			Patriotismo	é	querer	o	bem	da	pátria	a	ponto	de	fazer	
sacrifícios	para	que	esse	bem	aconteça.	E	isso	é	correto	e	
bom.	A	Bíblia	mostra	que	devemos	buscar	o	bem	de	nossa	
pátria:	Procurai	a	paz	da	cidade	para	onde	vos	desterrei	e	
orai	por	ela	ao	SENHOR;	porque	na	sua	paz	vós	tereis	paz.	
Jr	29.7.	Jesus	foi	várias	vezes	pregar	em	sua	pátria	(grego:	
patris),	Mt	13.54,	57,	Lc	4.23;	Jo	4.44.
					Por	questões	ideológicas,	espalhou-se	que	patriotismo	

seria	um	recurso	para	manipular	as	pessoas:	o	patriotismo	
é	o	último	refúgio	do	canalha,	uma	tradução	infeliz	de	uma	
de	frase	de	Samuel	Johnson	(Séc.	XVIII).	A	tradução	correta	
é:	o	nacionalismo	é	o	último	refúgio	do	canalha,	referindo-
se	 às	 reivindicações	 de	 comerciantes	 de	 proibir	
importações.	Para	buscar	o	bem	de	nossa	pátria	temos	que	
ficar	fora	do	esquema	de	como	as	coisas	são	atualmente.	
Isso	exige	sacrifício,	mas	é	o	que	Deus	espera	de	vidas	no	
altar,	Rm	12.1,2.	Você	está	disposto	ou	apenas	faz	jogo	de	
cena?	Alguns	exemplos:	evitar	corrupção	e	suborno	(em	
geral,	 o	 jeitinho	 é	 pecado);	 reconhecer	 a	 obrigação	 de	
obedecer	à	lei	(a	Bíblia	chama	de	iniquidade	não	o	fazer);	
não	 buscar	 favores	 do	 Estado,	 Pv	 29.4	 (quanto	 mais	
demandamos	 coisas	 do	 governo,	 mais	 justificativas	 ele	
tem	 para	 aumentar	 impostos.	 Isso	 gera	 descontrole	 e	
desvios).	 Quero	 enfatizar	 apenas	 três	 obrigações:	 agir	
sempre	de	forma	absolutamente	correta	à	luz	do	ensino	
bíblico;	evangelizar;	e	orar.	O	agir	correto	fará	diferença	no	
meio	 em	 que	 você	 vive;	 evangelizar	 irá	 transformar	 as	
pessoas:	 nada	 tem	maior	 impacto	 transformador	 que	 o	
evangelho;	orar	é	o	mais	importante	a	fazer,	1	Tm	2.1-3.	O	
hino	636	da	Harpa	Cristã	–	Por	nossa	Pátria	Oramos	–	traz	
alguns	 assuntos	 sobre	 os	 quais	 orar:	 nosso	 lar;	 a	 vida	
pastoril,	 conduta	 patronal;	 busca	 de	 lucro	 moderada;	
ordem	e	 segurança;	 imparcialidade	na	 justiça;	 etc.	Você	
será	 um	 patriota	 no	 sentido	 bíblico	 ou	 irá	 apenas	 se	
queixar?

PASTORAL[ [ Daniel Barcellos 

Minha vida no altar por minha pátria

Entre as flores
23 de Setembro

Mini Acampamento dos Jóvis
Os	Jóvis	estarão	reunidos	nos	dias	11	e	12	de	outubro	em	
um	mini	acampamento,	no	Sıt́io	Quinca	Donna.
Dentre	as	atividades	da	programação,	eles	terão	momentos	
de	comunhão	na	presença	de	Deus,	confraternização,	lazer,	
comida	boa	e	muita	diversão.
ATENÇÃO	JÓVIS:	Fiquem	ligados	que	em	breve	a	liderança	
divulgará	informações	detalhadas	do	evento.

Aniversário da Igreja 
A	Igreja	Assembleia	de	Deus	Bethel	de	A� guas	Claras	estará	
completando	nesse	mês	de	setembro,	12	anos	de	existência.
Em	comemoração	 à	essa	data,	a	 igreja	estará	celebrando	e	
adorando	a	Deus	em	um	culto	de	agradecimento,	no	dia	08	de	
outubro(domingo),	às	18h30.

Venha	festejar	conosco!

Seja bem vinda
Primavera!CONVOCAÇÃO

O	pastor	presidente	da	Assembleia	de	Deus	Bethel	de	A� guas	
Claras,	Pedro	Luiz	Cortezi	Botelho,	convoca	toda	a	igreja	para	
a	Assembleia	Geral	Ordinária,	a	ser	realizada	no	dia	24	de	
setembro	(domingo)	às	10h30,	para	tratar	da	eleição	da	nova	
diretoria	para	o	biênio	2017/2019	e	outros	assuntos.



AGENDE E
COMPAREÇA

Olha a primavera... esteja entre as flores!

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Setembro

01 Renato Soares
05 Elizabeth Góis
07 Débora Barcellos
07 Karen Rodrigues
07 Geovana Galvão
11 Paulo Henrique
16 Conceição Bastos
17 Geovana de Melo
26 Heloísa Moreira

Crianças

sendoBETHEL

O	Ministério	de	Mulheres	da	Bethel	trabalha	de	mãos	dadas	com	
o	intuito	de	compartilhar	do	amor	de	Deus	com	outras	mulheres	
e	também	com	o	intuito	de	estarem	juntas,	estreitando	os	laços	
de	amizade.	O	Ministério	promove	atividades	específicas	como	
encontros,	 consagrações,	 discipulados,	 aconselhamentos	 e	
classe	da	Escola	Bíblica.	Nos	encontros	realizados,	as	mulheres	
têm	 a	 oportunidade	 de	 aprender	mais	 da	 Palavra	 de	 Deus	 e	
compartilhar	 suas	 vivências	 e	 experiências	 do	 dia-a-dia,	
fortalecendo	assim,	os	vínculos	de	amizade	umas	com	as	outras.
As	 Mulheres	 realizam	 também,	 em	 parceria	 com	 outros	
ministérios,	o	Cursilho	Feminino	Bethel,	projeto	da	igreja	desde	
2014,	que	caminha	para	a	sua	quarta	edição.

Ministério de Mulheres  

Às Quartas, 20h
12 Larissa (Elder e Valéria)

21 Maria Rosa (Haroldo e 
Cíntia) Oração 

aconteceu 

VII Cursilho Masculino

 Por Kamilla Dourado

Após	 quase	 dois	 meses	 de	 intensa	 preparação,	 muita	

dedicação	e	oração,	foi	realizado	o	VII	Cursilho	Masculino	da	

AD	Bethel	nos	dias	25	a	27	de	agosto,	na	Sıt́io	Quinca	Donna.	

Uma	vez	mais,	os	homens	que	compõem	o	ministério	Ombro	

Amigo	 (que	 conta,	 inclusive,	 com	 um	 considerável	

contingente	 irmãos	 de	 outras	 igrejas)	 e	 um	 grupo	 de	

mulheres	que,	geralmente,	 colabora	com	os	homens	nesse	

trabalho,	 deram	 o	 melhor	 de	 si,	 para	 que	 os	 nossos	

convidados	 vivessem	 uma	 experiência	 inesquecı́vel	 e	

recebessem	 a	 Palavra	 de	 Deus	 de	 forma	 impactante.	 As	

pessoas	 que	 trabalharam	 nesta	 edição	 do	 cursilho	

testemunharam	 haver 	 exper imentado 	 um	 c l ima	

genuinamente	espiritual	e,	ao	mesmo	tempo,	descontraıd́o	

predominante	em,	praticamente,	todos	momentos	do	evento.	

Os	 dirigentes	 de	 Núcleos	 de	 Convivência	 relataram	 ter	

ouvido	 muitas	 declarações	 de	 diversos	 cursilhistas,	

a�irmando	estarem	decididos	a	mudar	o	rumo	de	suas	vidas,	

após	 terem	 passado	 pela	 experiência	 do	 cursilho.	 Sem	

sombra	de	dúvida,	este	cursilho	foi	um	divisor	de	águas	na	

vida	de	muitas	pessoas,	que	não	conheciam	o	amor	de	Deus	

da	forma	como	revelado	nas	Escrituras,	mas	que	resolveram	

aceitar	o	convite	para	abrirem	seus	corações	para	Deus.	A	

expectativa	de	todos	é	que	este	cursilho	resultará	em	muitos	

frutos	para	o	Reino	de	Deus,	na	forma	de	vidas	transformadas	

e	restauradas	pelo	poder	do	Espıŕito	Santo	agindo	por	meio	

da	 Palavra	 que	 foi	ministrada	 naqueles	 dias.	 A	 direção	 da	

igreja	 Bethel	 e	 a	 organização	 do	 Cursilho	 expressa	 sua	

gratidão	a	Deus	e	a	todos	os	que	contribuıŕam	com	trabalho	e	

recursos	materiais	e	 �inanceiros,	pois	o	sucesso	do	evento	

decorre	 do	 engajamento	 de	 todos,	 em	 favor	 daqueles	 que	

necessitam	conhecer	a	verdade.

Aos Domingos, 

Parabéns!

Casais
16 Elder e Valéria 
16 Manoel e Lourdinha 

16 Setembro, 20h
Culto dos Jóvis, no 
Espaço Bethel

23 Setembro, 9h
Entre as flores
na casa da Izaura

	 	 	 Confraternização	 das	 Mulheres	 Bethel	 marca	 inıćio	 da	

primavera.

	 	 	 Ipês	 em	 flor,	 nas	 cores	 rosa,	 amarela,	 branca	 e	 roxa	

embelezam	a	 paisagem	 cinza	 e	 seca	 de	Brasıĺia.	 A	 cor	 das	

árvores,	que	são	um	dos	mais	belos	sıḿbolos	de	Brasıĺia,	nos	

lembra	que	a	primavera	está	logo	aı,́	trazendo	alegria,	mais	

flores,	 renovação	e	um	pouco	de	chuva,	quem	sabe,	para	a	

seca	Brasıĺia.	Assim,	para	comemorar	essa	nova	estação	em	

grande	estilo,	as	Mulheres	Bethel	se	reunirão	no	dia	23	de	

setembro	 para	 confraternizar	 e	 louvar	 a	 Deus	 juntas.	 A	

programação	 do	 evento	 “Entre	 as	 flores”	 inclui	 oração,	

almoço,	 lanchinho,	 pilates	 e	 curso	 de	 auto	 maquiagem.	 A	

palavra	será	ministrada	pela	missionária	Hope.

	“Contamos	com	as	mulheres	Bethel	para	juntas	desfrutarmos	

desse	dia	especial	da	primavera.	É	uma	boa	oportunidade	para	

confraternizarmos,	conversarmos,	orarmos	umas	pelas	outras,	

porque	 juntas	 somos	 melhores.	 É	 o	 dia	 das	 flores	 Bethel!”,	

convida	a	pastora	Ana	Botelho.

					A	confraternização	será	na	casa	da	irmã	Izaura	e	irá	das	9h	

até	às	17h.	A	contribuição	será	de	R$20.	Leve	a	sua	alegria,	seu	

entusiasmo	e	vá	toda	florida,	afinal	na	temporada	das	flores	é	

hora	de	mostrarmos	toda	a	nossa	exuberância,	como	flores	do	

jardim	de	Deus,	e	aproveitar	o	momento	para	tirar	belas	fotos.

Primavera	e	ipês	–	A	primavera	chega,	oficialmente,	no	dia	

22	de	setembro	e	não	dá	para	falar	em	primavera	na	capital	do	

paıś	e	não	se	lembrar	dos	floridos	ipês.	Há	até	quem	diga	que	

Brasıĺia	é	a	capital	do	ipê!	Segundo	a	Novacap,	são	cerca	de	

150	mil	 árvores	apenas	entre	os	eixos	e	nas	superquadras.	

Quer	mais	uma	curiosidade?	 	O	ipê	está	entre	os	12	tipos	de	

árvore	protegidas	e	tombadas	como	Patrimônio	Ecológico	do	

Distrito	Federal,	é	crime	cortar	um	ipê	no	DF.	

Às Quintas, 20h
NCC Espaço Bethel 
Ceilândia Centro

19 Izaias e Luciete
19 Joan e Galega
29 Barreto e Adriana
29 Bertho e Márcia
30 Renato e Sandra

EBD - 9h30 

Culto Celebração - 18h30


