
Dia das Crianças 
O Ministério Pólen estará promovendo na semana da criança, 
especi�icamente nos dias 13	 e	 14	 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.

Cursos 2º Semestre - AD BETHEL
	Homem	ao	máximo	-	R$100,00
	Mulher	Única	-	R$100,00
	Alcançando	o	coração	do	seu	adolescente	-	R$65,00
	CROWN	(Finança	pessoal	e	familiar)	-	R$130,00
	Habitudes	-	R$65,00

Aniversário da Igreja 
A Igreja Assembleia de Deus Bethel de A� guas Claras completa 
nesse mês de setembro, 13 anos de existência.
Em comemoração à essa data, toda a igreja estará celebrando 
e adorando a Deus em um culto de agradecimento, no dia 14	
de	outubro(domingo),	às	18h30,	no	Espaço	Bethel	Águas	
Claras.
Venha festejar conosco!  

Nota

No mês de outubro a	Santa	Ceia	será	realizada	no	dia	14, às 
09h30, no Sı́tio Quinca Donna, onde iniciaremos as 
comemorações dos treze anos de existência da AD Bethel. Na 
ocasião, estarão presentes juntamente conosco o Pr. Judson e 
sua esposa Pra. Esther.
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   Quando lemos Jesus afirmar “Eu	vim	para	que	tenham	

vida,	 e	 a	 tenham	 com	 abundância” (Jo 10.10) somos  

tentados a pensar que Ele está falando de vida da forma 

como o mundo a define. Pensamos em segurança 

financeira, poder aquisitivo, saúde, tranquilidade e coisas 

assim. Entretanto, para onde quer que olhemos à nossa 

volta nos deparamos com pessoas ansiosas, angustiadas e 

deprimidas. Todos nós temos um parente, amigo ou 

conhecido que cometeu, tentou ou que, pelo menos, 

considerou a possibilidade do suicídio. O profeta Elias foi 

um homem de Deus que também passou por momentos 

assim. Mas cabe uma observação: o nosso Deus nunca o 

abandonou. Ele foi alimentado, cuidado e dirigido por 

Deus em sua caminhada. Todavia, foi quando ele se dispôs 

a ouvir a voz de Deus, que tudo mudou a seu favor. Se 

angustiar com os problemas que nos afligem é natural. 

Jesus confessou: “A	minha	alma	está	profundamente	triste,	

numa	tristeza	mortal”	(Mt	26.38). A solução foi buscar o 

Pai em oração e se submeter à Sua vontade. Se Jesus 

chegou ao ponto de pedir que seus discípulos o ajudassem 

em oração, quem somos nós para dispensar a ajuda dos 

nossos irmãos! Quando Jesus nos oferece vida abundante 

podemos esperar que a vida seja boa aqui fora. Mas, se não 

for, temos a certeza do seu amor, provisão e cuidado nos 

momentos difíceis. Porém, o que importa mesmo é que, lá 

dentro, há uma alegria duradoura que as circunstâncias 

não conseguem tirar de nós, uma vida plena que só Jesus 

pode dar.

Setembro Amarelo

A epidemia
do nosso

tempo

ASSUNTO DO MÊS
prevenção 
ao suicídio:
valorização
da vida.

Inıćio dos cursos: Setembro.
Turmas: Terças	e	Quintas,	19h30.
Mais informações: Ricardo - 98587-8539



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

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

15 Ana Luísa (Wilmar e Cris)

15 Nicolas (Wilmar e Cris)

21 Maria Rosa (Haroldo e 
Cíntia)

Oração - E.B. Á. Claras 

aconteceu 

I Cursilho da Juventude

 Por Izaias Lima

Em 2015, eu e minha imã Jullyanna fomos para João Pessoa 

fazer o cursilho da juventude, e �inalmente eu pude ver e fazer 

parte disso que a igreja tanto falava. Desde aquela época eu já 

tinha muita expectativa para trabalhar no cursilho, sempre 

quis fazer, mas trabalhar era a minha maior vontade. Achei 

que eu teria que ir para João Pessoa, para trabalhar. Estava 

bem incrédula que o cursilho realmente ia acontecer na 

Bethel, já que são poucos os jovens da igreja e menos ainda 

eram os que já tinham feito o cursilho, mas Deus abençoou e 

desde o começo todos da igreja se pronti�icaram e 

participaram. Assim que começaram as reuniões de 

preparação para o cursilho eu percebi que estava certa da 

minha vontade de trabalhar, a expectativa só aumentava, 

tudo foi andando de acordo com o planejado e todos estavam 

lá para fazer o seu melhor. Sou muito grata por viver essa 

experiência maravilhosa e pela vida de todos. E então 

�inalmente o dia do cursilho chegou, e tudo deu certo. Foi um 

dos melhores �im de semana. Senti uma sintonia muito 

grande entre todos que estavam trabalhando, me senti 

acolhida e em todo momento sabia que tudo ia dar certo. 

Deus está cuidando de tudo! Sei que esse cursilho da 

juventude foi o primeiro de muitos, a expectativa de 

trabalhar no próximo já está grande, foi uma experiência 

extremamente prazeirosa, sei também que vamos 

apresentar o amor de Deus para muitas pessoas, e vamos ser 

usados, a palavra de Deus não volta vazia, e a sementinha foi 

plantada no coração de todos que estavam ali, e a colheita 

com certeza vai ser linda!!

Aos Domingos, 

Parabéns!

Casais

16 Elder e Valéria
16 Manoel e Lourdinha
19 Izaias e Luciete
19 Joan e Galega
24 Cledson e Inerilda
29 Barreto e Adriana
29 Bertho e Márcia
30 Renato e Sandra

22 e 23 Setembro
ENCONTRÃO OMBRO 
AMIGO  
Sítio Quinca Donna

15 Setembro, 8h
Regando o jardim
Espaço Bethel Águas 
Claras

   O suicıd́io vem ceifando a vida de milhões de pessoas ao 

redor do mundo. Ultimamente, esse mal tem matado mais 

pessoas que o câncer e as guerras. Desde 2012, o número de 

casos vem aumentando assustadoramente no Brasil. De 

acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) o suicıd́io 

é a segunda maior causa de morte entre pessoas na faixa de 

15 a 29 anos. Em geral, os casos de suicıd́io estão relacionados 

com os distúrbios emocionais, como depressão, problemas 

de aceitação (bullying) e problemas psiquiátricos. 

Entretanto, um estudo recente da USP apontou que existe 

uma estreita ligação entre o consumo de álcool e o suicıd́io, 

especialmente entre pessoas jovens, na faixa de 25 a 44 anos. 

Um fato que merece ser destacado é que, na opinião dos 

especialistas, os transtornos psiquiátricos alteram a 

percepção da realidade por parte das pessoas, de forma que o 

suicıd́io não deve ser encarado como um ato do livre-arbıt́rio. 

Portanto, o senso comum de que a pessoa que comete suicıd́io 

é responsável por seus atos, pode estar total ou parcialmente 

errado. Por outro lado, é de suma importância ter em mente 

que esse tipo de morte pode ser evitada. Geralmente o suicida 

dá alguns sinais que podem ser percebidos como um pedido 

de socorro. Mudanças bruscas de comportamento sem 

motivo aparente, perda de interesse por atividades 

anteriormente tidas como interessantes, isolamento, 

comentários autodepreciativos, menção constante da morte 

e coisas desse tipo são sinais que não devem ser ignorados, 

pois podem ser sintomas de uma potencial tendência suicida. 

A forma como a sociedade se organiza e se comporta 

potencializa os problemas que levam a essa situação extrema. 

Cabe a nós exercitarmos o amor e o cuidado uns para com os 

outros, como diz a Palavra de Deus, a fim de contribuir para 

mudar esse quadro. A� s vezes, a pessoa que precisa de ajuda 

está bem do nosso lado. Só temos que estar atentos.

Às Quartas, 20h
Culto Espaço Bethel 
Ceilândia Centro

EBD - 9h30 

Culto Celebração - 18h30

AGENDE E
COMPAREÇA

188Disque

 Por Wannessa Silva A epidemia do nosso tempo

Aos Sábados, 15h 
Escola de Música Bethel 


