
?

?

Nova data do Batismo 
A	data	do	batismo	AD	Bethel	foi	alterada	para	20	de	maio,	as	
9h	no	Sıt́io	Quinca	Donna.
No	local	será	servido	almoço	a	R$15,00	(por	pessoa).
Se	 tiver	 interesse,	 procure	 a	 secretaria	 da	 igreja	 e	 retire	
previamente	 o	 seu	 ticket	 para	 o	 almoço,	 pois	 os	mesmos	
serão	limitados.
Vamos	celebrar	esse	momento	tão	lindo	com	nossos	irmãos	
que	estarão	descendo	às	águas.

A	 expressão	 “POIMÊNICA”	 vem	 do	 grego	 “poimen”	 que	
significa	 “pastor”.	 Sendo	 assim,	 a	 poimênica	 fala	
especificamente	 e	 distintamente	 do	 trabalho	 pastoral.	 Ser	
pastor	 é	 exercer	 a	 poimênica.	 Como	 registra	 a	 história:	
“Lutero	refletiu	e	agiu	em	relação	ao	sofrimento	acarretado	
por	doença	e	a	cura	espiritual	no	âmbito	da	experiência	da	fé	
individual	e	comunitária”.

Assim	sendo,	podemos	dizer	que	o	fundamento	da	prática	
poimênica	é	o	exercitar	o	“cuidar	das	ovelhas”,	sobre	o	prisma	
da	fé,	envolvendo	todo	o	ser.	

Esse	 conceito	 tem	 se	 perdido	 em	 nossos	 dias	 devido	 a	
compreensão	 errônea	 de	 que	 o	 verdadeiro	 e	 valorizado	
trabalho	 pastoral	 está	 ligado	 a	 arte	 da	 pregação,	 da	
administração	eclesiástica	e	do	sucesso	pessoal.

Para	entendermos	melhor	em	que	consiste	a	“Poimênica”,	
evocaremos	o	Salmo	23	que	fala	do	supremo	Pastor.	Assim,	
podemos	reconhecer	nesse	salmo	que	a	 “poimênica	 “	está	
alicerçada	 na	 prática	 de	 Alimentar,	 Restaurar,	 Guiar	 e	
Acompanhar	as	ovelhas.

De	uma	forma	bem	sucinta,	o	verdadeiro	pastor	ou	pastora	
é	aquele	que	com	a	ajuda	do	Espírito	Santo:

1)	Não	só	alimenta	as	ovelhas	com	a	Palavra	de	Deus,	mas	
que	também	preza	pela	qualidade	do	alimento	e	da	água;

2)	 Assiste	 as	 ovelhas	 em	 suas	 mazelas,	 fraquezas	 e	
sofrimentos.	Sempre	com	o	intuito	de	restaurá-las;	

3)	 Se	 preocupa	 em	 guiar	 as	 ovelhas	 pelo	 caminho,	
proporcionando	segurança	e	direção	correta;

4) 	 Estar 	 sempre	 presente 	 junto	 às 	 ovelhas , 	
acompanhando-as	em	toda	a	estrada	da	sua	vida.

Finalmente,	o	verdadeiro	pastor	é	aquele	que	deixa	Jesus	
pastorear	as	ovelhas	por	meio	da	sua	vida.	Sendo	apenas	um	
instrumento	em	suas	mãos.	Que	o	 Senhor	 sempre	 levante	
verdadeiros	pastores	e	pastoras	em	nossa	comunidade.

PASTORAL[ [ Pedro Botelho 
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No	dia	12	de	maio,	as	20h	no	Espaço	Bethel	A� guas	Claras,	
será	realizada	a	Noite	da	Batalha,	prova	da	I	Gincana	Adolas	
Bethel.	As	equipes	Titans	e	Motirô	apresentarão	uma	peça	de	
teatro	 com	 tema	 livre.	 A	 participação	 dos	 integrantes	 da	
equipe	 e	 criatividade	 são	 alguns	 dos	 critérios	 que	 serão	
avaliados.
Toda	a	comunidade	está	convidada	para	prestigiar	e	torcer	
por	nossos	adolas.

Pastoreio 
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COMO OVELHAS QUE TÊM PASTOR
Autor: João Cavalcante

A proposta deste livro é discutir e avaliar caminhos para um projeto 
cooperativo e bem fundamentado de formação de líderes pastorais de modo 
que evitemos ou, pelo menos, nos esforcemos para diminuir a realidade de 
“ovelhas que não têm pastor”.

Dica de Leitura

Gincana Adolas Bethel 



Uma	 família	para	cuidar.	Um	corpo	para	crescer.	Um	
templo	para	adorar.	

A	 igreja	 não	 é	 uma	 empresa,	 um	 clube	 social,	 nem	uma	
organização	 institucional.	 Além	 de	 cumprir	 sua	missão	 de	
anunciar	o	Evangelho,	a	igreja	precisa	entender-se	como	um	
corpo,	 cujos	 membros	 dependem	 das	 conexões	 entre	 si,	
coordenadas	 pela	 cabeça,	 Jesus	 Cristo.	 Para	 realizar	 estes	
propósitos,	é	importante	que	cada	membro	da	igreja	procure	
sempre	cuidar	dos	outros,	nas	diversas	maneiras	possıv́eis.

	Neste	sentido,	com	o	intuito	de	melhor	cuidado	da	famıĺia	
AD	Bethel,	a	partir	deste	mês	um	grupo	de	pastores	fará	o	
acompanhamento	 contı́nuo	 das	 famı́lias	 da	 nossa	 igreja	
conforme	 as	 regiões.	 Eles	 estarão	 à	 disposição	 para	
aconselhamento,	visitas,	intercessão	e	atenção	pastoral.

REGIO� ES:

-	A� guas	Claras	Norte:	Pr.	Izaıás	(98181-3390)
-	A� guas	Claras	Sul,	Arniqueiras	e	Park	Way	(quadras	1	a	5):	

Ev.	Alex	(98114-9377)
-	 Vicente	 Pires,	 Taguatinga,	 Recanto	 das	 Emas,	 Gama	 e	

Brazlândia:	Pr.	Hidevaldo	(99222-8451)
-	Ceilândia	e	Samambaia:	Pb.	Edézio	(98183-9841)
-	Guará,	Riacho	Fundo,	Núcleo	Bandeirante,	Plano	Piloto	e	

demais	regiões:	Ev.	Ismael	(99243-3767).

Fique	 à	 vontade	 para	 contatar	 o	 pastor	 de	 sua	 região.	
Certamente	 ele	 entrará	 em	 contato	 contigo	 em	 breve.	 A	
propósito,	 o	 Pr.	 Botelho	 também	 continua	 à	 disposição	 de	
toda	a	igreja,	com	atendimentos	que	podem	se	agendados	na	
secretaria	 da	 igreja	 pelos	 telefones	 3567-5843	 e	 98155-
5057.

AGENDE E
COMPAREÇA

PASTOREIO BETHEL��
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Aniversariantes de Maio

03 Cledson Côrtes
06 Sandra Cristina
14 Flávia Valim
19 Michel Santana
24 Wesley Santos
26 Idon Ruas
26 Lyara Ribeiro
26 Daniel Fidelis
30 Vinícius Augusto

Crianças

Casais
06 David e Anedite
09 Idon e Cléa
13 Edézio e Elivânia
25 Clériston e Lindalva
30 Santana e Elizete

sendoBETHEL

O número de cursilhistas que moram em Ceilândia, Samambaia e 
adjacências é bem expressivo e tem crescido a cada edição do 
Cursilho. Pensando no pastoreio desses irmãos a igreja criou o 
Espaço Bethel Ceilândia Centro. O trabalho está a cargo do 
presbítero Edézio e conta com a ajuda do irmão Osvaldo na 
preparação das reuniões e no incentivo aos irmãos. Além disso, 
seus familiares cooperam na música e em outras atividades. O 
espaço recebeu um sistema de som e um projetor de vídeo, que 
vão dinamizar as reuniões. Porém o que chama a atenção é a 
assiduidade dos irmãos, sedentos de comunhão e da Palavra. 
Neste mês, está sendo ministrado ali um curso de batismo, que 
tem como público-alvo os batizandos, mas que está aberto a 
toda a congregação.

Espaço Bethel Ceilândia  

13 Maio 
Dia das Mães

Às Quintas, 20h

18 Nicole (Rosana)

30 Adriel (Ronaldo e Flávia)

31 Samuel (Renato e Sara)

NCC JÓVIS 

20 Maio, 9h
Batismo nas águas
Sítio Quinca Donna

aconteceu 

Evangelismo nas ruas de Águas Claras

Anunciar	as	boas	novas	de	Cristo!	
Foi	isso	que	os	Jóvis	Bethel	�izeram	nesse	dia	tão	especial.	O	
ponto	 de	 encontro	 foi	 na	 estação	 A� guas	 Claras	 e	 no	
cruzamento	das	avenidas	a	mensagem	foi	levada.
‘‘Dava	 para	 ver	 no	 rosto	 de	 cada	 um	 que	 participou	 dessa	
missão	a	alegria	de	Cristo	e	o	desejo	de	anunciar	o	amor	de	
Deus	à	todas	as	pessoas	que	por	ali	passavam.	Vimos	o	quanto	
as	 pessoas	 estão	 sedentas	 de	 Deus,	 pois	 a	 receptividade	 foi	
excelente.	 Aproveito	 para	 conclamar	 a	 comunidade	 Bethel	
para	unir-se	a	nós	neste	propósito	de	levarmos	as	pessoas	ao	
conhecimento	de	Deus.’’	relatou	o	Elder,	lıd́er	dos	Jóvis.

 Por Alex Nascimento

12 Maio, 20h 
Gincana Adolas
Espaço Bethel Á. Claras

Às Quartas, 20h
Oração
Espaço Bethel Á. Claras 
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