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II Cursilho Misto Bethel

O ano começou e as preparações para os cursilhos também. 
Nos dias 29,	30	e	31	de	março deste ano será realizado, no 
Sıt́io Quinca Donna, o II	Cursilho	Misto	Bethel.
Homens e mulheres acima de 18 anos de idade podem 
participar.
As inscrições já estão abertas na secretaria e no site da igreja.
Se você ainda não participou, aproveite essa oportunidade.  
Se já participou, convide um amigo, amiga, parente para 
participar desse maravilhoso encontro.

 Pedro recomenda a igreja para que “Cresça na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (II Pe 
3:18). Nesse versículo, escolhemos o tema “Crescendo na 
Graça de Cristo” como referência para nossa comunidade no 
ano de 2019. Entendemos que, infelizmente, esta não é a 
maior preocupação dos cristãos nos nossos dias. Grande 
parte dos cristãos tem entendido a Graça de Cristo como um 
meio de promover as bênçãos de Deus para que possam 
desfrutar de uma qualidade de vida extraordinária nessa 
existência.

Claro que Deus sempre quer abençoar o seu povo, mas 
entender a Graça somente para este fim é um reducionismo 
perigoso a vida cristã.

Pensadores disseram que o ser humano é movido para 
vida pelo que eles entendem ser “Energia Vital” (Espinosa: 
POTÊNCIA DE AGIR; Nietzsche: VONTADE DE POTÊNCIA; 
Schopenhauer: VONTADE; Bergson: ELÃ VITAL; Levi 
Moreno: CENTELHA DIVINA; Freud: LIBIDO; etc); assim 
penso que a verdadeira e suficiente energia vital para o 
Homem é a Graça de Cristo que só pode ser alcançada quando 
se crê em Cristo como dizem as Escrituras (Jo 7:38). É o 
Espírito Santo que vai gerar essa Graça no interior do cristão 
(Ef 3:16) dando-lhe forças para mortificar a carne e 
submeter-se à vontade do Pai, para o enfrentamento da vida, 
para proclamar o Reino e para vivenciar os relacionamentos 
humanos segundo o modelo de Cristo.

Paulo diz: “Fortaleça na Graça que há em Cristo Jesus” (II 
Tm 2:1). Essa deve ser a preocupação do cristão, cultivar e 
desenvolver o Espírito Santo no ser (GL 5:16) para que a 
Graça de Cristo transborde na vida (Rm 5:20 NVI) e o faça 
mais que vencedor.

Por fim, incentivo a você a estar nas Celebrações aos 
domingos aprendendo segundo a Palavra de Deus os meios 
pelos quais a Graça de Cristo cresce em nossas vidas.

PASTORAL[ [ Pedro Botelho 

Crescendo na graça de Cristo

Palestra e treinamento
Engajado no propósito da AD Bethel para este ano de 2019, o 
Ministério Pólen promoverá dois eventos nos quais serão 
abordados temas relacionados ao papel da famı́lia no 
desenvolvimento espiritual de suas crianças para que estas 
também cresçam na graça de Cristo.
No dia 15	 de	 fevereiro	 (sexta)	 às	 20h, a professora e 
contadora de histórias Deise Saraiva estará no Espaço Bethel 
A� guas Claras ministrando a palestra ‘‘Filho,	 meu	 maior	
investimento.’’	 A palestra é gratuita e aberta à toda 
comunidade.
E no dia 16	de	fevereiro	(sábado),	de	8h30	às	17h, haverá o 
treinamento também ministrado pela professora Deise com 
o tema: ‘‘Base	 bíblica	 para	 evangelização	 de	 crianças	 -	
princípios	e	fundamentos.’’
A inscrição para o treinamento do dia 16 é gratuita mas deve 
ser feita até o dia 10. Para garantir sua vaga, fale com a Mical 
(98172-5964) ou Malca (98155-5057).
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O ano de 2019 na AD Bethel começou a todo vapor. Durante 

todo o ano as atividades da igreja serão desenvolvidas dentro 

da temática: ‘‘Crescendo	na	graça	de	Cristo’’.

No mês de janeiro este tema foi abordado por	meio	da	palavra.		

Agora em fevereiro	estaremos crescendo	na	graça	de	Cristo	

por	meio	da	oração.	

Iniciando esse mês com a ‘‘Santa	Convocação’’, prática usual 

dos sacerdotes afim de convocar o povo antes das grandes 

festas judaicas (Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo) com o 

propósito de reunir toda a congregação diante de Deus. 

(Levıt́ico 2:3).

Com o mesmo pensamento estaremos realizando na 

próxima	 semana,	 de	 segunda(04)	 a	 quinta-feira(07), a 

partir das 20h15 no Espaço Bethel A� guas Claras, a Santa 

Convocação, com a finalidade de buscarmos ao Senhor em 

oração nas diversas áreas de nossas vidas para o ano de 2019 

(Atos 2.42).

Participe conosco dessa semana de oração e permita que 

Deus se faça presente na sua vida não apenas nesse inıćio de 

ano mas também ao longo de todo o ano de 2019 e que 

possamos de fato crescer na graça de Cristo.

AGENDE E
COMPAREÇA

Santa Convocação

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Fevereiro

01 David Gomes
02 Cristiano Vieira
07 Jéssyca Silva
10 Rosane Silva
12 Selma Rodrigues
14 Ana Maria Souza
16 Júlia Gabriela
19 Ronaldo Rêgo
20 Hugo Leonardo
23 Joan Gomes
23 Márcia Regina

Crianças

Casais
02 Ismael e Rosane

02 Miguel (Joan e Elisângela)

17 Luiz Gustavo (Wagner e
Cristiane)

aconteceu 

Virada do ano na Bethel

No último domingo(27) foi realizado no Sıt́io Quinca Donna o 
I Encontrão de cursilhistas do ano.
Na programação teve louvor, oração, comunhão, momento 
especial para as crianças, lazer e um delicioso almoço 
preparado pela equipe do irmão David.
No encontro o pastor Botelho compartilhou a agenda de 
2019 da igreja e, aproveitando a situação, foi dada a largada 
para o II Cursilho Misto, que será realizado nos dias 29, 30 e 
31 de março do corrente ano.
As �ichas de inscrição já estão disponıv́eis na secretaria da 
igreja e no site: www.adbethel.com.br

A virada do ano na Bethel foi maravilhosa! Desfrutando de 
uma decoração impecável, as famı́lias se reuniram e 
compartilharam um delicioso jantar. Após o jantar, a 
comunidade unida louvou e adorou ao Senhor no último dia 
do ano. Todos puderam ver através de um vı́deo de 
retrospectiva os acontecimentos do ano na Bethel. A 
contagem regressiva foi feita com muita alegria e depois 
todos saborearam uma deliciosa sobremesa. ‘‘É	sempre	muito	
bom	virar	o	ano	na	Bethel	com	meus	queridos	irmãos	e	poder	
saborear	o	delicioso	jantar	da	virada.’’	declarou a Cıńtia.

Encontrão dos cursilhistas Parabéns!

15 Fevereiro, 20h

Palestra: ‘‘Filho, meu 
maior investimento’’

04 a 07 Fevereiro, 
20h15
Santa Convocação

sendoBETHEL

A Universidade da Família (UDF) é uma organização cristã, 
fundada em 1992 na cidade de Pompéia-SP.
Ela tem como objetivo promover o fortalecimento familiar 
através do ensino da palavra de Deus.
Desde o início de 2018, a AD Bethel, em parceria com a UDF, vem 
realizando diversos cursos para membros da igreja e para a 
comunidade em geral. Cursos voltados para mulheres (Mulher 
única), homens (Hombridade), jovens e adolescentes 
(Habitudes), pais (Educação de filhos à maneira de Deus) e 
educação financeira (Crown). 
No dia 19	de	fevereiro	serão iniciadas as aulas de alguns desses 
cursos. As vagas por turma são limitadas. Para mais 
informações, fale com o Ricardo (98587-8539).

Cursos UDF

O PODER TRANSFORMADOR DA ORAÇÃO
Autor: Stormie Omartian

Em O poder transformador da oração, a autora mostra o poder da oração e 
do louvor na vida das pessoas.
Deus habita no meio do louvor sincero. Ele está conosco em todo o tempo, 
até mesmo quando o louvamos. Ele vem com sua presença e habita em nosso 
meio. Através da oração corações são transformados.

Dica de Leitura

16 Fevereiro, 8h30

Treinamento: Base bíblica
para evangelização de 
crianças 

23 Fevereiro, 15h
Retorno das aulas da 
Escola de Música Bethel

Espaço Bethel Á. Claras

Espaço Bethel Á. Claras


