
O II Cursilho Misto está chegando e, como de costume, o 
Bazar Bethel será realizado na véspera com o objetivo de 
angariar fundos para a realização do cursilho. O bazar é 
organizado pelas Mulheres Bethel e acontecerá no dia 16	de	
março,	a	partir	das	9h, no Espaço Bethel A� guas Claras. Se 
quiser saber mais informações sobre o bazar, fale com a 
Izaura ou Dilamar. Contribua e participe!
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 A Graça de Cristo é a nossa energia vital para uma vida com 
abundância. Ela se manifesta por multiformes maneiras. Já 
vimos no mês de janeiro ‘‘por meio da Palavra’’ e no mês de 
fevereiro ‘‘por meio da oração’’. Neste mês de março veremos 
a Graça de Cristo se manifestando por meio da Proclamação 
do Evangelho.

 Por isso, durante todo esse mês de março, estaremos 
pregando nos Cultos de Celebração, aos domingos, sobre o 
Tema: CRESCENDO NA GRAÇA DE CRISTO POR MEIO DA 
PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO.

Por fim, convido a você e a sua família para estarmos juntos 
todos os domingos do mês de março.

Para tanto, recorro ao que Lucas narra no livro de Atos 
acerca da grande perseguição à igreja, desencadeada em 
Jerusalém. Devido a esta perseguição, os cristãos foram 
dispersos e pregavam o evangelho por onde quer que fossem. 
Assim, alguns chegaram a Antioquia e começaram a falar 
também das Boas Novas (EVANGELHO) aos gregos a respeito 
do Senhor Jesus. Muitos gregos creram e se converteram ao 
Senhor, ao ponto de que a notícia chegou aos ouvidos da igreja 
em Jerusalém. Diante dessa nova situação, os apóstolos 
enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando ele chega lá, é 
surpreendido com o que o Evangelho estava realizando 
naquele povo. O interessante é a expressão que Lucas usa 
para descrever o que Barnabé viu: “Este, ali chegando e vendo 
A GRAÇA DE DEUS, ficou alegre e os animou a permanecerem 
fiéis ao Senhor, de todo o coração” (At 11: 23).

Se queremos ver a Graça de Cristo e crescermos nela, além 
de nos comprometermos com a Palavra e praticarmos a 
oração, precisamos nos envolver na proclamação do 
Evangelho. Pois a proclamação promove a salvação no ser 
humano, e essa só é possível mediante a manifestação da 
Graça de Cristo no coração do homem. E nós, que a 
proclamamos, nos tornamos canal dela.

PASTORAL[ [ Pedro Botelho

Por meio da proclamação do Evangelho
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Questão de 
prioridade

ASSUNTO DO MÊS

FORMATURA HABITUDES I

4ª EDIÇÃO BAZAR BETHEL

Desde o inıćio do ano passado a AD Bethel, em parceria com a 
UDF (Universidade da Famı́lia), tem realizado diversos 
cursos. No dia 06	de	abril, os adolescentes que concluıŕam o 
curso Habitudes I estarão se formando. Venha participar 
conosco e prestigiar nossos adolescentes nesse momento tão 
importante de suas vidas. Informações detalhadas com o 
Victor e Aline, lıd́eres dos Adolas Bethel.

Crescendo na
graça de Cristo
por meio da
proclamação do
evangelho

MARÇOMULHERES UNIDAS PELA GRAÇA

No próximo	 sábado(09), as Mulheres Bethel estarão 
reunidas em consagração, a partir das 8h, no Espaço Bethel 
A� guas Claras, buscando e clamando o nome do Senhor. 
A programação não é restrita às mulheres. Todos são bem 
vindos. Participe desse momento com sua famıĺia e juntos 
adoraremos a Deus.



31 Março, 18h30

AGENDE E
COMPAREÇA

Questão de prioridade
ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Março

05 Ana Aparecida
06 Sara Gonçalves
08 Ezequias de Jesus
08 Luciana Branco
10 Victor Soares
15 Paulo Teixeira
16 Érika Cristina
31 Marcos Lacerda
31 João Victor Bittencourt

Crianças

Casais

05 Edmir e Débora
14 Alex e Michelle
19 Nícholas e Lyara
30 Daniel e Júlia

És uma doadora de sementes.

08 de março - Feliz Dia da Mulher!!

Nem sempre é fácil distribuí-las, mas você faz, porque a sua força 
não tem origem em você, ela provém de Deus.

És cheia de sensibilidade e apaixonada pela vida.

Sementes da alegria, do amor, da compreensão, da gratidão 

Você foi criada por Deus.

e da verdade.

Ao se ver no espelho, tu pensas, quem eu sou?
Você é a coroa da criação.

Mulher...

Culto de celebração 
Chegada dos cursilhistas

Há vários versıć ulos da Bıb́lia frequentemente citados fora 
de contexto ou mal entendidos. Mateus 6:33 é um desses: 
"Mas,	buscai	primeiro	o	reino	de	Deus,	e	a	sua	justiça,	e	todas	
estas	coisas	vos	serão	acrescentadas." Muitos pensam que esse 
versı́culo manda priorizar as atividades religiosas, como 
frequentar reuniões e coisa desse tipo. A essência dessa 
recomendação de Jesus vai muito além. Está relacionada com 
o tipo de assunto que deveria ocupar nossas mentes e definir 
nossas ações. Ele estava orientando seus discıṕ ulos em que 
eles deviam concentrar sua atenção. Deviam focar seus 
esforços na consolidação do Reino de Deus, em vez de gastar 
energia nas preocupações meramente de subsistência e 
conforto temporal. Sabendo que nosso tempo aqui é limitado 
e tendo o correto entendimento da dimensão da eternidade, 
Jesus não queria seus discıṕ ulos concentrando-se naquilo 
que era irrelevante. Priorizar o Reino de Deus é agir 
diuturnamente no sentido de torná-lo acessıv́el ao maior 
número possıv́el de pessoas. Isso, nós da AD Bethel, temos 
procurado fazer e essa deve ser a nossa prioridade máxima. 
Dado que temos plena convicção de que o cursilho é a 
ferramenta que Deus nos deu para promover o Seu Reino, 
oremos por esse trabalho, ofereçamo-nos para realizá-lo e 
esforcemo-nos para levar pessoas. E, uma vez que tenhamos 
feito isso, vamos investir no discipulado dessas pessoas, para 
que sejam firmadas e arraigadas no Reino. As demais coisas 
das quais necessitamos, Deus as proverá, conforme a Sua 
promessa. Eu creio nisso!

 Por Izaias Lima

23 Luiz Fernando (Wagner e 
Cristiane)

Parabéns!

16 Março, 9h
Bazar Bethel
Espaço Bethel Águas Claras

No dia 15 de fevereiro pais, professores, tios e avós foram 
ricamente abençoados com a palestra ‘‘Filho,	 meu	 maior	
investimento’’ ministrada pela professora Deise Saraiva. 
Através da dinâmica A-E-I-O-U, todos puderam aprender que 
esse processo na criação dos �ilhos deve ser feito com Amor 
(revelando a seu �ilho o amor de Deus), Esperança 
(projetando seu �ilho para fazer a obra de Deus), 
Investimento(dedicando recursos �inanceiros), Oração 
(intercedendo e entregando seu �ilho diariamente a Deus) e 
Urgência(fazendo hoje o que precisa ser feito). ‘‘A	palestra	foi	
muito	 enriquecedora.	 Nos	 dias	 de	 hoje	 é	 de	 fundamental	
importância	investirmos	no	crescimento	espiritual	dos	nossos	
�ilhos.’’	compartilhou Joan, pai do Miguel e Arthur.

Palestra: Filho, meu maior investimento

09 Março, 8h
Mulheres unidas pela graça
Espaço Bethel Águas Claras

ATENÇÃO!

No dia 31 Março
NÃO haverá Escola
Bíblica Dominical. 

sendoBETHEL

Também marcaram presença no treinamento professoras 
que atuam no Ministério Infantil da Igreja Pentecostal 
Movendo os Céus, da cidade Estrutural. ‘‘Foi	 uma	 bênção	
ouvir,	 colocar	 em	 prática	 e	 compartilhar	 os	 ensinamentos	
adquiridos.’’	disse Mical,	coordenadora do Ministério Pólen. 	

Recortes, dobraduras, cânticos, animação e muito 
aprendizado foram alguns dos ingredientes do treinamento 
para o trabalho com crianças, realizado no dia 16 de 
fevereiro, também ministrado pela professora Deise Saraiva.

Treinamento para trabalho com crianças

por Rosane Silva  
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