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Encontro de Casais
O	 Ministério	 de	 Casais	 promoverá	 nos	 dias	 14	 e	 15	 de	
novembro	o	II	Encontro	de	Casais	da	Bethel.	O	evento	será	
realizado	no	Sıt́io	Quinca	Donna.
Posteriormente,	a	liderança	passará	os	detalhes	do	evento	e	
demais	informações.

	O	mês	de	outubro	é	o	mês	das	crianças.	Lembro-me,	de	
quando	 a	 Sarinha	 tinha	 cinco	 anos,	 de	 como	 ela	 ficava	
eufórica	 pela	 a	 expectativa	 de,	 neste	 mês,	 ganhar	 um	
presente.	O	“presente”	sempre	suscita	uma	expectativa.	Estes	
momentos,	percebo	agora,	depois	dos	filhos	crescidos	e	como	
avô,	 causavam	 uma	 sensação	 maravilhosa.	 Na	 ocasião,	
agradecia	 ao	 Senhor	 por	 nos	 dar	 condições	 de	 atender	 às	
expectativas	dela,	de	vê-la	feliz	e	radiante.
Infelizmente,	a	maioria	das	crianças	de	nosso	Brasil	não	

têm	a	oportunidade	de	viverem	como	a	Sarah.	E	ela	não	tem	
uma	vida	de	ostentação!	A	maioria	das	crianças	brasileiras	
pertence	 a	 famílias	 bastante	 modestas,	 que	 vivem	 em	
condições	 econômicas	 que	 mal	 dá	 para	 atender	 às	
necessidades	 básicas	 de	 alimentação.	 Então,	 para	 estas,	
presente	no	Dia	das	Crianças	é	um	luxo	impensável.		
Diante	 do	 que	me	 referi	 acima,	 chama-me	 a	 atenção	 as	

palavras	de	Paulo	em	sua	segunda	carta	aos	Coríntios:	“Quem	
tinha	recolhido	muito	não	teve	demais,	e	não	faltou	a	quem	
tinha	 recolhido	 pouco”(8:15).	 Assim,	 penso	 em	 nossa	
comunidade,	 aqui	 no	 Espaço	 Bethel	 Águas	 Claras,	 onde	 a	
maioria	das	famílias	tem	recebido	muito	do	Senhor	(graças	a	
Deus	 por	 isso!),	 entretanto,	 também	 temos	 em	 nossa	
comunidade	famílias	que	vivem	com	muito	pouco.	Refiro-me	
às	famílias	do	Espaço	Bethel	de	Fortaleza,	que	é	constituída	
por	 pessoas	 com	 baixa	 renda	 familiar.	 Os	 dois	 Espaços	
pertencem	 a	mesma	 comunidade,	 todos	 somos	 de	 Jesus	 e	
somos	bethel.	
Constatado	essa	verdade,	acima,	creio	piamente	que	Deus	

está	nos	dando	a	oportunidade	de	exercermos	a	Sua	graça	de	
compartilharmos	daquilo	que	temos	com	nossos	irmãos	que	
não	têm.	Dessa	forma,	gostaria	de	desafiar	a	você	a	abençoar	
as	nossas	crianças	de	Fortaleza	com	um	presente	neste	mês	
das	crianças.	
Assim,	 poderemos	 dizer	 como	 Paulo:	 “Estamos	 tendo	 o	

cuidado	de	 fazer	o	que	é	correto,	não	apenas	aos	olhos	do	
Senhor,	mas	também	aos	olhos	dos	homens”	(II	Co	8:21).

PASTORAL[ [ Pedro Botelho 

Compartilhando presente

12 de outubro

Vigília 
‘‘Orem	continuamente.’’	1	Tessalonicenses	5.17

No	próximo	dia	27(sexta),	a	partir	das	20h30,	acontecerá	
no	Espaço	Bethel	A� guas	Claras,	 a	vigıĺia	 coordenada	pelos	
Jóvis,	 com	 a	 participação	 do	 Pastor	 Samuel,	 da	 Banda	
Bereshith	e	toda	a	comunidade	Bethel.
Venha	orar	e	adorar	a	Deus	juntamente	conosco!

Dia das Crianças
Em	 comemoração	 ao	 Dia	 da	 Criança,	 será	 realizado	 nos	
próximos	 dias	 14	 e	 15,	 no	 Sı́ t io	 Quinca	 Donna,	 o	
Acampamento	Pólen,	para	crianças	de	4	a	12	anos.
As	crianças	desfrutarão	de	momentos	de	comunhão,	 lazer,	
diversão	e	aprendizado	da	palavra	de	Deus.
O	 valor	 da	 inscrição	 será	 de	 R$70,00	 (alimentação	 e	
lembrancinha).
Procure	uma	das	tias	e	faça	já	a	inscrição	de	seu	�ilho.
Contamos	com	a	colaboração	e	oração	de	todos!

A	 partir	 da	 meia	 noite	 do	 dia	 15	 de	 outubro	 (próximo	
domingo),	os	relógios	brasileiros	devem	ser	adiantados	em	
1	hora	nos	estados	em	que	o	Horário	de	Verão	é	válido.	
Acerte	seu	relógio!
As	atividades	da	igreja	permanecem	nos	mesmos	horários.

HORÁRIO DE VERÃO
Feliz
Dia das
Crianças! 

Crianças do 
Espaço Bethel

Fortaleza

ASSUNTO DO MÊS



AGENDE E
COMPAREÇA

Crianças do Espaço Bethel Fortaleza 

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Outubro

03 Wilmar Rodrigues
05 Ricardo Amaro
06 Daniela Vieira
07 Suellen de Souza
12 Fabiane Lima
12 Leonardo Vieira
12 Orlando
21 Hidevaldo Sena
28 Lourdinha Rodrigues
30 Ítalo Matoso (Fortaleza)

Crianças

sendoBETHEL

No	ano	de	2004,	em	parceria	com	a	Igreja	Bethel	Ministry,	em	
Connecticut	 –	 EUA,	 pastoreada	 pelo	 Pr	 Judson	 de	 Oliveira,	 o	
Senhor	 nos	 deu	 a	 oportunidade	 abrirmos	 um	 trabalho	 com	
crianças	 na	 periferia	 da	 cidade	 de	 Fortaleza-Ce.	 No	 início	
adquirimos	dois	lotes	e	construímos	um	barracão	que	acolheu	
as	primeiras	crianças	do	projeto.	Deus	 foi	abençoando	e	hoje	
temos	 um	 bom	 galpão	 para	 atender	 o	 trabalho.	 Desde	 2004,	
muitas	 crianças	 têm	 passado	 por	 lá	 e	 com	 certeza	 tem	 sido	
marcada	 pela	 mensagem	 do	 Evangelho,	 como	 também	 tem	
recebido	o	apoio	social	e	material.	Este	trabalho	é	obra	destas	
duas	igrejas,	uma	nos	EUA	e	a	outra	somos	nós	aqui	do	Espaço	
Bethel	Águas	Claras.	Conheça	e	participe!

Espaço Bethel Fortaleza

Às Quartas, 20h

03 Silviane (Ítalo-Fortaleza)

10 Arthur (Joan e Galega)

13 Guilherme (Bertho e
Márcia)

29 Larissa (Jônatas e 
Angélica) Oração 

aconteceu 

Entre as flores

As	Mulheres	Bethel	celebraram	a	chegada	da	primavera	em	

um	 encontro	muito	 gostoso	 que	 ocorreu	 na	 casa	 da	 irmã	

Izaura	no	último	dia	23.	Na	ocasião,	as	mulheres	tiveram	uma	

aula	demonstrativa	de	pilates,	aula	de	automaquiagem,	uma	

abençoada	 palavra	 ministrada	 pela	 missionária	 Hope,	

momentos	 de	 oração , 	 muito	 bate-papo, 	 troca	 de	

experiências,	 sorteio	 de	 brindes,	 além	 de	 um	 delicioso	

almoço	e	lanche	servido	no	�im	do	dia.	

‘‘Nosso	 sentimento	 é	 de	 gratidão	 à	 todas	 as	 mulheres	 que	

puderam	comparecer	e	colaborar	para	que	nosso	evento	fosse	

tão	 lindo!	 Aproveito	 a	 oportunidade	 para	 convidar	 a	 você,	

mulher,	que	ainda	não	faz	parte	das	Mulheres	Bethel:	Junte-se	

a	nós!’’	pastora	Ana	Botelho.

Aos Domingos, 

Parabéns!

Casais
04 Ricardo e Beth
30 Haroldo e Cíntia

11 e 12 Outubro
Acampamento Jóvis
Sítio Quinca Donna 

14 e 15 Outubro
Acampamento Pólen
Sítio Quinca Donna

EBD - 9h30 

Culto Celebração - 18h30

O	 trabalho	 é	 dirigido	 pelo	
Pastor	I�talo.	
Na	 foto:	 ele,	 sua	 esposa	
Silvandira,	a	�ilha	Silviane	e	
o	�ilho	Israel.

PASTOREANDO O CORAÇÃO 
DA CRIANÇA
Autor: Tedd Tripp

As coisas que seu filho diz e faz brotam do coração. Escrito para pais que têm 
filhos de qualquer idade, este livro esclarecedor fornece perspectivas e 
procedimentos para o pastoreio do coração da criança nos caminhos da vida.

Dica de Leitura

Às Quartas, 20h
NCC Espaço Bethel 
Ceilândia Centro


