
11 Março, 20h
Culto JOVIS
no Espaço Bethel

19 Março, 9h
Batismo nas Águas, no
Sítio Quinca Donna

24, 25 e 26 Março

AGENDE E
COMPAREÇA

Um	estudo	publicado,	há	poucos	dias,	na	revista	do	Royal	
Society	 Open	 Science,	demonstrando	 que	 as	mulheres	 se	
saem	melhor	que	os	homens	na	realização	de	atividades	
simultâneas,	reabriu	o	debate	sobre	as	diferenças	entre	o	
cérebro	do	homem	e	da	mulher.
Constatações	 desse	 tipo	 ajudam	 a	 reforçar	 o	 que	 já	

sabemos	acerca	do	valor	que	Deus	atribuiu	às	mulheres,	ao	
contrário	do	modo	como	muitas	sociedade,	ao	 longo	dos	
séculos,	têm	se	comportado	em	relação	a	elas.	Embora	isso	
tenha	mudado	em	muitos	lugares,	atualmente	ainda	vemos	
esse	 comportamento	 se	 manifestar	 em	 várias	 culturas.	
Recentemente,	 a	 Rússia	 aprovou	 uma	 lei	 autorizando	 os	
maridos	 a	 espancarem	 suas	 esposas,	 desde	 que	 não	 as	
deixem	gravemente	feridas.
Olhando	 para	 esse	 cenário,	 vemos	 o	 quanto	 isso	 está	

distante	da	proposta	de	Deus	para	nós.	Na	primeira	carta	de	
Pedro,	lemos	que	os	maridos	devem	ser	sábios	no	convívio	
com	 suas	mulheres	 e	 tratá-las	 com	 honra,	 para	 que	 não	
sejam	 impedidas	 as	 suas	 orações.	 Em	 outras	 palavras,	
nosso	 relacionamento	 com	Deus	depende	do	nosso	bom	
relacionamento	 conjugal.	 Ampliando	 esse	 conceito	 um	
pouco	mais,	podemos	dizer	que	uma	sociedade	não	está	
bem	em	seu	relacionamento	com	Deus,	quando	não	trata	as	
mulheres	com	a	dignidade	que	lhes	é	devida.
Pensar	 dessa	 forma	 não	 é	 feminismo,	 é	 cristianismo.	

Deus	reconhece	que	as	mulheres	são	mais	frágeis	que	os	
homens	e,	sendo	justo,	trata	de	igual	modo	os	iguais,	mas	
trata	de	forma	peculiar	os	desiguais.	Cabe-nos	cuidar	para	
que	 as	 mulheres	 sejam	 tratadas	 de	 acordo	 com	 as	 suas	
peculiaridades.	 Embora	 estejam	 cada	 vez	 mais	
empoderadas	nas	 sociedades	ocidentais,	 há	 aspectos	nos	
quais	 continuam	 vulneráveis.	 Se	 não	 formos	 capazes	 de	
reconhecer	 isso,	 podemos	 pecar	 por	 omissão	 diante	 das	
responsabilidades	que	Deus	nos	atribuiu	em	relação	a	elas.
Pela	 passagem	 do	 Dia	 Internacional	 da	 Mulher,	

parabenizamos	 as	 mulheres	 Bethel,	 agradecidos	 a	 Deus	
pelas	 suas	 incontáveis	 qualidades	 e	 pelos	 inumeráveis	
papéis	que	elas	exercem:	mães,	esposas,	filhas,	educadoras,	
administradoras,	pastoras,	cooperadoras	do	Reino	e	tantos	
outros,	 sem	 os	 quais	 a	 sociedade	 seria	 extremamente	
pobre.

PASTORAL[ [ Pastor Izaias Lima

Dia Internacional da Mulher
MULHERES QUE FAZEM

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Março

01 Osvaldo Teixeira
05 Ana Aparecida
05 Adriano Pereira
06 Sara Gonçalves
15 Paulão
16 Érika Cristina
18 Gabriel Gonçalves
19 Thaís de Paula
25 Sadraque
30 Édida Ferreira

Crianças
26 Yuri (Osvaldo e Karine)

Casais
19 Nícholas e Lyara
30 Daniel e Júlia

sendoBETHEL

O pastor, escritor e educador norte-americano R. A. Torrey,    
sempre orientava a igreja em suas pregações para a importância 
da oração. Ele dizia: ‘‘ore por grandes coisas, espere grandes 
coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo ore.’’ É 
com esse propósito que a comunidade Bethel se reúne todas as 
quartas feiras, para momentos de comunhão, testemunhos, 
agradecimentos e edificação. A oração é meio de graça, é 
instrumento dado por Deus para edificação dos crentes.
Venha com sua família e junte-se a nós em oração!

Oração nas quartas feiras

VI Cursilho Masculimo Bethel.

‘‘Se	você	quer	que	algo	seja	dito,	peça	a	um	homem,	se	você	
quer	 que	 algo	 seja	 feito,	 peça	 a	 uma	 mulher.’’	 (Margaret	
Thatcher)
Esta	 frase	 de	Margaret	 Thatcher	 encerra	 algo	 especial,	

pois	ela	nos	fala	de	uma	das	caracterıśticas	mais	marcantes	
da	 mulher,	 a	 saber:	 a	 capacidade	 de	 realização.	 Elas	 são	
extremamente	práticas	e	tudo	que	se	colocam	a	fazer,	fazem	
com	 dedicação	 e	 perfeição.	 Tenho	 a	 impressão	 que	 esta	
caracterı́stica	 se	 dá	 pelo	 fato	 de	 que	 elas	 realmente	
necessitam	 fazer	 a	 vida	 acontecer.	 Apenas	 um	 pequeno	
exemplo:	 imagine	 uma	 dona	 de	 casa...	 ela	 não	 pode	 ficar	
apenas	a	meditar	e	a	contemplar	as	coisas,	ela	precisa	estar	
fazendo	o	 dia	 acontecer	 dentro	do	 seu	 lar.	 Assim,	Deus	 a	
premiou	com	um	cérebro	que	é	capaz	de	focar	em	diversas	
coisas	 ao	 mesmo	 tempo,	 diferente	 do	 homem	 que	 só	
consegue	fazer	uma	coisa	de	cada	vez.
Um	pastor	amigo	meu,	certa	vez,	disse	que	ficava	muito	

feliz	quando	pedia	a	uma	mulher	de	sua	igreja	que	fizesse	
determinado	 trabalho	 e	 esta	 aceitava	 o	 desafio	 de	 bom	
grado.	 Ele	 sabia	 que	 o	 trabalho	 seria	 feito	 com	 esmero	 e	
perfeição.
Aqui	em	nossa	comunidade,	as	Mulheres	Bethel	carregam	

essa	marca	de	disposição,	generosidade	e	dedicação	para	o	
trabalho	no	Reino	de	Deus.	São	mulheres	abençoadoras!
Somos	gratos	a	Deus	por	cada	uma	dessas	mulheres.	

 Por Pedro Botelho

12 Março, 9h30
Palestra: Influência do 
Marxismo Cultural.
Pr. Daniel Barcellos

17 Março, 22h
Vigília com toda a igreja

19 Março, 18h30
Culto Comemorativo do 
Dia Internacional da Mulher.

ATENÇÃO!

No dia 26 Março
NÃO haverá Escola
Bíblica Dominical. 

JESUS E AS MULHERES
Autor: Sharon Jaynes

Jesus manteve encontros marcantes com diversas mulheres. São momentos 
que revelam uma excelente amostra de como Ele as valorizava.
Ao dignificar a mulher, Jesus a situou como alguém também criada à imagem 
e semelhança de Deus, objeto de seu amor, cuidado e perdão.

Dica de Leitura



Culto Comemorativo do Dia Internacional da Mulher

Brilhando	o	brilho	de	Deus,	a	Comunidade	Bethel	se	reuniu	
no	último	dia	12	de	fevereiro	para	o	Culto	de	Celebração	dos	
Cursilhos	2017.	A	emoção	tomou	conta	da	comunidade	com	
o	testemunho	do	irmão	Osvaldo	dos	Santos.	Em	quatro	anos,	
ele	 já	 levou	para	 o	 cursilho	 cerca	 de	 70	pessoas.	 ‘‘Muitas	
pessoas	 chegaram	 lá	 embriagadas	 e	 saíram	 libertas.	Estou	
indo	para	a	minha	quinta	participação,	 com	a	 intenção	de	
levar	outros	mais	a	conhecerem	o	amor	de	Deus.’’	
Fruto	desse	trabalho,	o	irmão	Osvaldo	testemunhou	à	igreja	
que	 o	 cursilho	 foi	 um	 divisor	 de	 águas	 em	 sua	 vida.	 ‘‘Eu	
estava	na	igreja	há	18	anos	sem	participar	da	Santa	Ceia,	eu	
não	me	sentia	digno,	mas	durante	o	Cursilho,	Deus	me	disse:	
‘Você	pode	participar,	você	está	liberto.’	contou.
O	 irmão	 Michel	 Santana	 também	 contou	 à	 igreja	 a	
importância	que	o	Cursilho	tem	em	sua	vida.	Segundo	ele,	
Deus	trouxe	à	sua	memória,	situações	pelas	quais	passou	em	
sua	vida	e	o	fez	ver	que	em	tudo	tinha	a	mão	de	Deus.	‘‘Cada	
coisa	que	aconteceu	em	minha	vida,	tinha	a	presença	de	Deus	
e	sempre	achei	que	fosse	sorte,	mas	era	sempre	Deus.’’	Assim	
como	 o	 irmão	 Osvaldo,	 Michel	 sempre	 trabalha	 nos	
Cursilhos	e	ajuda	outras	pessoas	a	conhecerem	o	poder	de	
Cristo.
O	VI	Cursilho	Masculino	será	realizado	entre	os	dia	24	e	26	
de	março.	As	inscrições	estão	abertas.	Leve	uma	�icha	e	não	
perca	essa	oportunidade.	Se	já	fez	o	Cursilho,	leve	uma	�icha,	
convide	um	amigo	e	ore	por	esse	trabalho.

Candidatos	do
último	batismo,
realizado	em
2015.

Se	aproxima	o	dia	do	batismo	nas	águas!	No	dia	19	de	março,	
sete	 candidatos	 ao	 batismo,	 descerão	 às	 águas	 no	 Sı́tio	
Quinca	Donna.	O	evento	que	contará	com	a	participação	de	
toda	 a	 comunidade	 Bethel,	 começa	 às	 9h,	 seguido	 de	 um	
almoço.	 O	 irmão	 Michel,	 um	 dos	 candidatos	 ao	 batismo	
revelou	 à	 igreja:	 ‘‘Mesmo	 participando	 dos	 cursilhos	 e	
frequentando	a	igreja,	eu	senti	que	precisava	o�icializar,	selar	o	
meu	 compromisso	 com	 Deus.	 O	 batismo	 nas	 águas	 será	 o	
momento	para	isso.’’
Para	adquirir	o	ticket	do	almoço,	fale	com	a	Malca,	secretária	
da	igreja.

Em	 comemoração	 ao	 Dia	 Internacional	 da	 Mulher,	 será	
realizado	no	próximo	dia	19,	às	18h30,	no	Espaço	Bethel,	um	
culto	especial,	promovido	pelo	Ministério	de	Mulheres.
Não	�ique	de	fora!
Convide	 uma	 amiga	 e	 venha	 louvar	 a	 Deus	 juntamente	
conosco!


