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Conectados com Deus
Aproveitando	o	mês	de	férias	escolares,	o	Ministério	Pólen	
promoverá	para	as	crianças	um	dia	diferente,	 ‘‘Conectados	
com	 Deus’’.	 As	 crianças	 terão	 a	 oportunidade	 de	 convidar	
amigos	da	escola,	da	vizinhança,	da	famıĺia	para	participarem	
dessa	programação,	que	será	realizada	no	dia	22	de	julho	
(penúltimo	sábado	do	mês)	a	partir	das	9h.	
	
Mais	informações	serão	dadas	posteriormente	nos	cultos.

O	tema	família	será	sempre	objeto	de	estudo	e	ocupação	
para	os	cristãos,	principalmente	nos	últimos	tempos.	Afinal	
de	 contas,	 precisamos	 conhecer	 as	 orientações	 divinas	
sobre	o	assunto	e,	também,	investir	o	que	for	necessário	
para	a	formação	sadia	da	família.		
O	fato	é	que	o	“ser	família”	na	atualidade	é	bem	diferente	

do	que	foi	no	passado.	 	Fazemos	parte	de	uma	sociedade	
que	 está	 em	 constante	 mutação.	 Esta	 mutabilidade	
apressada	provoca	desajustes	internos	na	família,	visto	que	
esta	possui	um	perfil	mais	 conservador	 e	um	espaço	de	
afirmação	 de	 valores	 e	 princípios	 cristãos,	 não	 aceitos	
pacificamente	pelo	mundo.	Hoje,	vive-se	um	novo	tempo,	e	
é	 para	 dias	 como	 esses	 que	 precisamos	 estar	 bem	
preparados;	sabendo	responder	com	“mansidão	e	temor”	a	
quem	queira	saber	a	“razão	da	esperança”	que	há	em	nós	(1	
Pe	3.15).	
É	 sabido	 que	 cada	 família	 tem	 suas	 próprias	

características,	todavia,	se	desejarmos	cumprir	o	que	Deus	
planejou,	deveremos	desfraldar	a	bandeira	do	Seu	Reino	e	
dedicar-nos	 sem	reservas	 a	 seus	propósitos.	Precisamos	
compreender	e	enaltecer	quão	importante	é	a	família	na	
Bíblia.	Ela	é	a	espinha	dorsal	e	faz	parte	do	plano	de	Deus	
para	a	humanidade.		
Efésios	4.6	diz	que	os	cristãos	devem	ser	“sóbrios”,	em	

outras	 palavras,	 devemos	 olhar	 ao	 redor	 e	 estarmos	
conscientes	do	mundo	que	nos	 cerca.	 Se	por	um	 lado,	 a	
sociedade	 tenta	 minimizar	 os	 princípios	 e	 valores	 que	
norteiam	as	Famílias	Cristãs,	por	outro,	estas,	mais	do	que	
nunca,	precisam	ser	fortalecidas	no	Senhor,	porque	na	sua	
Palavra	encontramos	a	 “armadura”	que	precisamos	usar	
nesse	“combate”.	
Não	vamos	desistir,	porém	“Se	o	Senhor	não	edificar	a	

casa,	em	vão	trabalham	os	que	a	edificam...’’	(Sl	127.1).
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Lar cristão: agora mais do que ontem!

VII Cursilho Masculino
O	VII	Cursilho	Masculino	Bethel	que	será	realizado	nos	dias	
25,	26	e	27	de	agosto,	está	se	aproximando!
Sendo	 assim,	 todos	 os	 homens	 do	 Ombro	 Amigo	 estão	
convocados	 à	 participarem	 da	 primeira	 reunião	 dando	 o	
ponta	 pé	 inicial	 às	 atividades	 do	 segundo	 semestre.	 Essa	
primeira	 reunião	 será	 realizada	 no	 dia	 03/07(segunda	
feira),	 às	 20h,	 no	 Espaço	 Bethel,	 onde	 será	 tratado	
principalmente	o	planejamento	do	VII	Cursilho	Masculino.

Embarcando 
nas férias

Nota
A	 Equipe	 do	 Portas	 Abertas	 ligou	 e	 enviou	 email	 de	
agradecimento	 à	 nossa	 igreja	 pela	 realização	 do	 DIP	 -	
Domingo	 da	 Igreja	 Perseguida	 e	 pela	 contribuição	
�inanceira	enviada.	A	entidade	enviou	o	Relatório	de	Impacto	
com	 a	 prestação	 de	 contas	 dos	 recursos	 e	 dos	 projetos	
realizados.	 O	 relatório	 é	 auditado	 pela	 KPMG	 Auditores	
Independentes.

QUEM AMA, EDUCA!
Autor: Içami Tiba
Este livro tem o objetivo de devolver para a família a responsabilidade de 
educar os filhos, hoje atribuída à escola, dada a nova dinâmica familiar e 
profissional da sociedade ocidental. O autor se propõe a ajudar os pais nessa 
empreitada reforçando a importância de valores e atitudes como limites e 
diálogo.

Dica de Leitura



	 	 	Depois	 de	 um	 semestre	 de	 estudos,	 um	 ano	 intenso	 de	

trabalho,	 a	 palavra	 férias	 soa	 aos	 ouvidos	 como	música.	 E� 	

chegado	o	tão	esperado	e	merecido	momento	de	descanso,	de	

tirar	o	foco	das	atividades	rotineiras	e	se	concentrar	na	vida	

pessoal,	na	famıĺia,	amigos,	em	si	mesmo.	Podemos	entender	

as	 férias	 como	 uma	 parada	 estratégica	 para	 recarregar	 as	

energias,	 reabastecer	 e	 voltar	 com	 pique	 total,	 com	 novas	

ideias	e	olhares.

	 	 	 	O	descanso	foi	instituıd́o	por	Deus	que,	depois	de	criar	a	

terra	 e	 todos	 os	 seres	 que	nela	 habitam,	 descansou,	 como	

narra	Gênesis	2.3.	Em	Hebreus	4.9-11,	a	instrução	para	o	povo	

de	 Deus	 é	 clara,	 o	 autor	 é	 categórico	 ao	 descrever	 a	

necessidade	do	descanso,	mas	não	apenas	do	descanso	fıśico	

e	emocional.	Mas	isso	não	significa	que	devemos	tirar	férias	

de	Deus,	pelo	contrário,	utilize	esse	momento	para	dar	uma	

atenção	especial	à	sua	vida	espiritual,	longe	das	atividades	do	

dia-a-dia,	que	nos	roubam	tanto	tempo.	Além	disso,	o	perıódo	

é	propıćio	para	estreitar	os	laços	familiares.	Em	entrevista	a	

um	site	cristão,	a	psicóloga,	psicanalista	e	terapeuta	familiar	

Cássia	 Rodrigues,	 afirma	 que	 o	 fator	 descontração	 facilita	

uma	aproximação	e/ou	renovação	dos	 laços	com	a	 famıĺia.	

“Estar	com	a	família	acaba	sendo	uma	questão	de	crescimento	

emocional.	Mas,	as	 férias	acabam	servindo	como	encontro	e	

reencontro.	 Além	 disso,	 é	 bom	 que	 se	 busque	 também	 ter	

contato	com	pessoas	da	sua	infância,	como	família	e	amigos”,	

frisou.	

						Portanto,	aproveite	esse	momento	para	se	aproximar	mais	

da	famıĺia,	curtir	os	filhos	e	o	cônjuge,	dê	férias	ao	celular	e	a	

televisão,	 descubra	 novas	 atividades	 e,	 principalmente,	

fortaleça	o	 relacionamento	 com	Deus.	Nós,	 cristãos,	 temos	

motivos	de	sobra	para	desfrutar	ainda	mais	das	férias,	pois	

estamos	descansando	em	Deus.	

AGENDE E
COMPAREÇA

3, 2, 1... FÉRIAS!

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Julho

01 Frank Menezes
02 Giany Arruda
05 Bertho Ribeiro
08 Luciane Lima
09 Ana Botelho
12 Manoel Rodrigues
19 Flávia Rodrigues
21 Rosana Silva
23 Karen Moita
23 Luciete Lima
25 Celso Monteiro
25 Tatiane Menezes
27 Arlete Moraes
28 Haroldo Guimarães
28 Ana Maria Cerqueira
28 Natanael Lima

Crianças

Casais
01 Bruno e Giany
03 Ronaldo e Flávia
20 Paulão e Eliana
29 Wesley e Mical 

sendoBETHEL

O	Ombro	Amigo	é	um	braço	de	ações	de	homens	cristãos	para	
com	 o	 Reino	 de	 Deus.	 Assim,	 a	 AD	 Bethel	 Águas	 Claras	 o	
disponibiliza	à	todos	aqueles	que	têm	comprometimento	com	o	
Reino,	prazer	na	comunhão	entre	irmãos	e	dedicação	no	ganhar	
almas	para	Cristo.	Atua	de	diversas	formas	em	colaboração	com	
outros	ministérios	e	outras	instituições.	Zela	pela	fraternidade,	
interação	 e	 comunhão	 entre	 os	 homens	 de	 Deus	 para	 que	
estejam	sempre	presentes	e	atuantes.	 	Age	principalmente	nos	
Cursilhos,	que	é	uma	das	estratégias	da	igreja	para	resgate	de	
almas	a	Deus.	

Ministério Ombro Amigo  

28 Julho, 20h
Luau JÓVIS

Às Quartas, 20h

15 Davi (Wesley e Mical)

15 Gabriela (Jônatas e 
Angélica)

17 Miguel (Bruno e Giany)

Oração 

Às Terças, 20h
Reencontro - 4° Dia
para as Cursilhistas do
III Cursilho Feminino

aconteceu 

Jantar dos Namorados

Diversos	casais	da	igreja	atenderam	à	sugestão	do	Ministério	
de	 Casais	 e	 estiveram	 na	 Churrascaria	 Chamas	 Grill	 no	
Taguatinga	 Shopping,	 para	 o	 jantar	 romântico	 de	
Namorados.	 Os	 casais	 presentes	 ao	 evento	 elogiaram	 a	
comida	e	o	atendimento	local.
Foi	uma	oportunidade	de	estar	com	a	pessoa	amada	em	um	
ambiente 	 agradável 	 e 	 aconchegante , 	 a l ém	 de	 se	
confraternizar	com	os	irmãos.	O	Ministério	de	Casais	está	de	
parabéns	por	mais	essa	iniciativa	em	prol	da	valorização	da	
famıĺia.

 Por Kamilla Dourado

Todas	as	terças	feiras	as	20h,	no	Espaço	Bethel,	está	sendo	
realizado	 o	 Núcleo	 de	 Convivência	 Cristã	 (NCC)	 -	 4°	 Dia.	
Nesse	 dia,	 mulheres	 que	 participaram	 do	 III	 Cursilho	
Feminino	se	reúnem	para	juntas	estudarem	o	livro	‘‘Uma	vida	
com	propósitos’’.	
Os	encontros	têm	sido	muito	edi�icantes,	com	a	oportunidade	
de	 ouvir,	 aprender,	 compartilhar	 experiências,	 estreitar	
vıńculos	de	amizade	e	aprofundar	o	conhecimento	da	palavra	
de	Deus.	E	para	completar,	é	servido	com	amor	um	lanchinho	
muito	especial.	Se	você	é	mulher	e	deseja	se	juntar	à	nós,	será	
muito	bem	vinda!

Aos Domingos, 
9h30
Escola Bíblica Dominical

18 Isaac (Ricardo e Beth)

NCC - 4° Dia 22 Julho
Programação PÓLEN
Conectados com Deus

Às Segundas, 
20h
NCC JÓVIS


