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VIII Cursilho Masculino
Será	realizado	pela	AD	Bethel,	nos	dias	23,	24	e	25	de	março,	
no	Sıt́io	Quinca	Donna,	o	VIII	Cursilho	Masculino.	
O	Cursilho	é	um	projeto	da	igreja	com	o	objetivo	principal	de	
evangelização	e	de	mobilização	de	homens	e	mulheres	para	
um	 melhor	 engajamento	 no	 Reino	 de	 Deus, 	 com	
envolvimento	de	toda	a	comunidade	Bethel.
As	 inscrições	estão	abertas	na	secretaria	da	 igreja,	no	site	
adbethel.com.br	e	pelos	telefones:	3567-5843	|	98155-5057.

Participe	orando,	convidando	e	contribuindo.

	Sonhar	 faz	 parte	 da	 natureza	 humana,	 assim	 diz	 o	
psicólogo	Cristiano	Nabuco:	“Todos	nós,	adultos	ou	crianças,	
sempre	tivemos	nossos	sonhos.	Dos	mais	primitivos	aos	mais	
elaborados,	tais	constructos	mentais	servem	para	sustentar	
nosso	 cotidiano	 e	 dar	 assim	 um	 maior	 sentido	 à	 nossa	
existência”.	Precisamos	então	transformar	os	nossos	sonhos	
em	realidade	e	quando	isso	acontece,	abrimos	portas	para	
outros	sonhos	e	a	vida	acontece.	Sonhamos	para	nós,	pelos	
filhos,	pelo	trabalho,	pela	igreja,	etc.	O	grande	desafio	para	o	
cristão	é	sonhar	os	sonhos	de	Deus,	pois	a	nossa	natureza	
decaída	nos	leva	sempre	a	sonhar	segundo	os	nossos	desejos,	
fruto	do	nosso	EGO,	em	benefício	de	nós	mesmos	e	daqueles	
que	nos	são	caros.	Somente	em	consonância	com	o	Espírito	
Santo	 é	 que	 conseguimos	 sonhar	 conforme	 a	 vontade	 do	
Senhor.	Na	Bíblia	encontramos	Davi	sonhando	em	construir	
uma	 Casa	 para	 Deus,	 aparentemente,	 algo	 fantástico	 e	
legítimo,	entretanto	fora	dos	desejos	de	Deus.	O	que	faz	Davi?	
Se	dobra	diante	da	vontade	do	Senhor	e	deixa	o	seu	sonho	
para	ser	cumprido	por	seu	filho	mais	tarde.
Como	pastor	 desta	 Comunidade,	 tenho	 sonhado	muitas	

coisas	em	relação	a	nossa	igreja,	entretanto	tenho	o	cuidado	
de	 identificar	 se	 aquilo	 que	 sonho	 está	 de	 acordo	 com	 a	
vontade	de	Jesus.	Assim,	muitos	sonhos	já	foram	realizados,	
como	 por	 exemplo:	 a	 realização	 de	 nossos	 cursilhos;	 e	 o	
sonho	de	um	espaço	adequado	para	os	mesmos.	Outros	estão	
se	realizando	agora,	como	por	exemplo:	a	ida	para	Fortaleza	
dos	 nossos	 jovens	 para	 trabalhar	 com	 nossas	 crianças	 do	
Espaço	Bethel	Fortaleza.	Ainda	outros	continuam	à	espera	de	
serem	realizados,	tipo:	realizar	muitos	cursilhos	para	levar	o	
maior	número	de	pessoas	aos	pés	de	Cristo.	Orem	por	isso!
O	mais	 importante,	 é	 que	 todos	 vocês	 fazem	 parte	 dos	

meus	sonhos.	Glória	a	Jesus!

PASTORAL[ [ Pedro Botelho 

Sonhar os sonhos de Deus

Dia Internacional da Mulher
No	dia	10	de	março,	em	comemoração	ao	Dia	Internacional	
da	Mulher,	o	ministério	de	Mulheres	da	Bethel	realizará	uma	
programação	especial.
Convide	uma	amiga	e	faça	parte	desse	momento!
Informações	 mais	 detalhadas	 como	 horário	 e	 local	 serão	
divulgadas	 posteriormente	 pelo	ministério	 de	Mulheres	 e	
também	na	próxima	edição	do	boletim.
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Nota
O	site	da	igreja	está	sempre	atualizado.	Todos	os	boletins	e	
informações	da	igreja	estão	disponıv́eis	lá.	
Acesse:	www.adbethel.com.br
Curta	também	nossa	página	no	facebook:

Operação 
Terra Prometida

ASSUNTO DO MÊS

Realizando 
um sonho 
especial



				O	Espaço	Bethel	Fortaleza	foi	fundado	no	ano	de	2004		com	

intuito	de	atender	crianças	carentes	do	bairro	José	Walter	da	

periferia	 de	 Fortaleza.	 Começamos	 de	 uma	 forma	 muito	

incipiente,	apenas	com	um	pequeno	barracão.	O	Senhor	foi	

nos	 abençoando,	 até	 que	 no	 ano	 de	 2015	 conseguimos	

terminar	 um	 excelente	 galpão	 iniciado	 no	 ano	 de	 2009.	

Durante	 todo	 este	 tempo,	 apesar	 de	 muitos	 membros	 de	

nossa	comunidade	ter	conhecido	o	trabalho,	sempre	pairou	

em	nosso	coração	o	sonho	de	levar	um	grupo	da	igreja	para	a	

realização	de	um	trabalho	espiritual,	social	e	de	integração	

entre	as	duas	comunidades.	Ensaiamos	algumas	vezes	levar	

uma	 caravana	 de	 jovens,	 porém	 sempre	 havia	 uma	

dificuldade	que	nos	impedia.	

Entretanto,	o	Senhor,	nesse	ano	de	2018,	nos	abriu	as	portas	

para	a	realização	desse	sonho	especial.	Assim,	estamos	indo,	

agora	 no	 perıódo	 do	 carnaval,	 realizar	 a	 Operação	 Terra	

Prometida,	com	uma	turma	de	23	pessoas	para	prestar	um	

serviço	de	amor	 às	nossas	crianças	de	Fortaleza.	Portanto,	

Famıĺia	Bethel,	ore	para	que	o	Senhor	esteja	a	nossa	frente.	

Por	fim,	a	nossa	equipe	é	formada	por	mim	Pr.	Botelho,	Pra.	

Ana,	Elder,	Valéria,	Renato,	Sara,	Mical,	Izaura,	Paulo,	Geovana	

Galvão,	Sarinha,	Pedro,	Carol,	Luiza,	Luciana,	Natan,	Geovana	

Melo,	Guilherme,	Júlia,	Wannessa,	Thiago,	Jullyanna	e	Pedro	

Yago.

AGENDE E
COMPAREÇA

Operação Terra Prometida

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Fevereiro

01 David Gomes
02 Cristiano Vieira
07 Jéssyca Silva
10 Rosane Silva
12 Selma Rodrigues
14 Ana Maria Souza
16 Júlia Gabriela
19 Ronaldo Rêgo
23 Joan Gomes
23 Márcia Regina
28 Denilsa Lima

Crianças

Casais
02 Ismael e Rosane

Vivemos	cercados	de	dificuldades	e	problemas	mil.	A	dor	nos	
aflige	e	o	coração	fica	apertado.
Por	 vezes	 chegamos	 até	mesmo	 a	 questionar	 a	 existência	 de	
Deus	e	a	veracidade	de	seu	amor	por	nós.	Mas	ao	meditarmos	na	
Palavra	de	Deus,	nos	deparamos	com	o	grande	sofrimento	de	
Jesus	na	cruz,	e	Ele	sofreu	sem	nada	merecer.	Vemos	também	que	
Ele	chorou	e	Ele	mesmo	nos	diz:	‘‘No	mundo	tereis	aflições.’’
Diante	de	tamanha	dor	Ele	não	questionou	mas	perdoou.	Sei	que	
somos	humanos,	sofremos	e	choramos,	porém,	temos	o	consolo,	
pois	a	Bíblia	nos	diz:	‘‘Bem	aventurados	os	que	choram,	porque	
eles	serão	consolados.’’	
Que	 sintamos	 o	 grande	 amor	 de	 Deus	 a	 nos	 consolar	 nos	
momentos	de	dor	e	o	envolver	de	seus	braços	a	nos	carregar	em	
seu	colo	quando	nos	acharmos	sozinhos	no	vale.	Não	estamos	
sós!	Deus	conosco	está!	Beijo	carinhoso!

por Anedite Souza  

02 Miguel (Joan e Elisângela)

17 Luiz Gustavo (Wagner e
Cristiane)

aconteceu 
Musical de Natal 

A	 AD	 Bethel	 realizou	 no	 dia	 17	 de	 dezembro,	 no	 Espaço	
Bethel	 A� guas	 Claras,	 o	 Musical	 de	 Natal	 ‘‘Jesus,	 a	 única	
esperança’’,	coordenado	pelo	músico	Cristiano	Vieira.
Além	 do	 Coro	 Razão	 pra	 Cantar,	 o	 musical	 contou	 com	 a	
participação	 de	 muitos	 jovens	 e	 irmãos	 da	 igreja	 na	
estruturação	 do	 palco,	 som,	 luz,	 produção,	 captação	 de	
vıd́eos,	encenação	teatral,	oração	e	intercessão.	A	mensagem	
cantada	levou	todos	os	presentes	a	adorar	o	Filho	de	Deus,	
Jesus,	não	só	por	trazer	à	memória	sua	chegada	ao	mundo,	
mas	pela	vida	inspiradora	que	o	Mestre	viveu	e	nos	convida	a	
viver.	 Com	 alegria,	 informamos	 que	 o	 musical	 será	
reapresentado	no	Domingo	de	Páscoa!

 Por Pedro Botelho

Como	de	praxe,	a	virada	do	ano	na	Bethel	foi	maravilhosa!	
Desfrutando	 de	 uma	 decoração	 impecável,	 as	 famıĺias	 se	
reuniram	 e	 compartilharam	 um	 delicioso	 jantar.	 Após	 o	
jantar,	a	comunidade	unida	 louvou	e	adorou	ao	Senhor	no	
último	dia	do	ano.	Todos	puderam	ver	através	de	um	vıd́eo	de	
retrospectiva	 os	 acontecimentos	 do	 ano	 na	 Bethel.	 A	
contagem	 regressiva	 foi	 feita	 com	 muita	 alegria	 e	 depois	
todos	 saborearam	 uma	 deliciosa	 sobremesa.	 ‘‘Como	 é	
maravilhoso	 romper	 o	 ano	 na	 presença	 do	 Senhor!	 Foi	 um	
momento	lindo	e	delicioso	de	confraternização	com		familiares	
e	irmãos!’’	declarou	a	Selma.

Virada do ano na Bethel

Às Quintas, 20h
NCC JÓVIS

Parabéns!

Às Quartas, 20h
ORAÇÃO 

Às Quartas, 20h
NCC Espaço Bethel 
Ceilândia Centro

sendoBETHEL

Aos sábados, 17h
Ensaio Coro 
Razão pra Cantar

24 Fevereiro, 15h
Retorno Escola de 
Música

NUNCA DESISTA DE SEUS SONHOS
Autor: Augusto Cury
“Nunca se esqueça de que o sonho de continuar sonhando é um dos maiores sonhos que 
alguém pode sonhar.” Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, foi o maior sonhador 
que a humanidade já teve o privilégio de conhecer. Jamais alguém agiu e 
pensou como Ele o fez. Pois, mostrou para a humanidade o melhor e mais 
belo exemplo de convivência entre os homens na Terra.

Dica de Leitura


