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AGENDE E
COMPAREÇA

‘‘Se	 esperamos	 em	 Cristo	 só	 nesta	 vida,	 somos	 os	 mais	
miseráveis	de	todos	os	homens.’’	1Coríntios	5.19
A	 humanidade	 conseguirá	 resolver	 seus	 problemas	 até	

construir	a	sociedade	perfeita?	
A	 vida	humana	 tem	melhorado	 ao	 longo	dos	 séculos.	O	

desenvolvimento	 da	 educação,	 ciência,	 políticas	 públicas,	
economia,	 comunicação	 e	 de	 outros	 fundamentos	 da	
sociedade	é	a	principal	razão	disso.	Contudo,	individualismo,	
depressão	 e	 desvalorização	 da	 vida	 continuam	 ocorrendo	
com	 alta	 frequência,	 mesmo	 em	 povos	 com	 bom	 grau	 de	
progresso.	A	sociedade	perfeita	é,	portanto,	utopia	quando	se	
considera	 todo	 ferramental	 humano	 disponível	 ou	 a	
construir.	
Quando	criou	o	homem,	não	era	esse	o	formato	definido	

por	Deus.	Ele	nos	fez	à	sua	imagem	e	semelhança,	com	a	vida	
perfeita	e	eterna	concretizada	na	terra.	Todavia,	o	orgulho	e	a	
desobediência	 do	 homem	 deram	 luz	 ao	 pecado	 e	 à	
consequente	morte	para	todos.	A	partir	daí,	qualquer	obra	
humana,	 por	 melhor	 e	 mais	 bem	 intencionada	 que	 seja,	
seguirá	imperfeita,	limitada	e	incompatível	com	a	grandeza	e	
perfeição	de	Deus.	
Mas	Deus	ofereceu	saída	para	o	dilema.	Jesus	Cristo,	Deus	

que	 se	 fez	 homem,	 morreu	 e	 ressuscitou	 para	 abrir	 o	
caminho	de	reconciliação.	Em	sua	morte,	Jesus	pagou	o	preço	
por	nossos	pecados,	resgatando	nossa	dignidade	diante	do	
Criador.	Em	sua	ressurreição,	 inaugurou	uma	nova	criação	
feita	para	seu	 louvor	e	glória.	Agora,	em	Cristo,	e	somente	
nele,	voltamos	a	ser	à	imagem	e	semelhança	de	Deus.	
Na	 nova	 vida,	 o	 homem	 deve	 buscar	 as	 melhores	

realizações	 para	 o	 bem	de	 todos,	 porém	 ele	 saberá	 que	 a	
esperança	de	uma	sociedade	perfeita	somente	será	possível	
com	 a	 vida	 eterna	 com	 Jesus.	 E	 para	 essa	 vida	 eterna,	 é	
necessário	 que	 todos	 os	 salvos	 em	 Cristo	 sejam	 um	 dia	
ressuscitados	 como	 Jesus	 foi,	 enquanto	 os	 que	 estiverem	
vivos	 em	 sua	 vinda,	 e	 também	 salvos	 em	 Cristo,	 sejam	
transformados	em	incorruptíveis,	como	os	ressuscitados.
	 	 	 	A	ressurreição	de	Cristo	inaugurou	tudo	isso	e	garante	a	
esperança	 da	 vida	 perfeita	 e	 eterna	 a	 quem	 nele	 crê	 e	 o	
confessa	como	Salvador.

					Feliz	páscoa	em	Cristo	Jesus,	de	verdade.

PASTORAL[ [ Alex Nascimento 

Ressurreição, a garantia de nossa esperança
MULHERES EM AÇÃO

ASSUNTO DO MÊS

Aniversariantes de Abril

03 Luciana Lima
07 Nicholas Moita
09 Anna Carolina
15 Iza Prata
16 Jullyanna
20 Lara Cristine

Crianças

Casais
06 Sadraque e Dulce
11 Ana Aparecida e 
Robson
24 Renato e Sara

sendoBETHEL

A bíblia nos revela em diversos textos, que as crianças são tanto 
alvo do amor e cuidado de Deus como agentes envolvidos no 
trabalho dEle com a humanidade. Elas são portadoras das 
qualidades que Ele mais valoriza... aliás, Jesus assegurou que 
somente entrarão no Reino dos céus aqueles que se tornarem 
como crianças. Que possamos olhar com mais atenção para as 
crianças que nos rodeiam, a fim de conhecermos melhor o que 
Deus quer de nós. Conheça de perto o Ministério Pólen - 
Ministério Infantil da Bethel. Temos três classes que contemplam 
crianças de 1 a 11 anos. Em cada classe,  trabalhamos com um 
currículo específico tanto na Escola Bíblica Dominical, que 
acontece aos domingos pela manhã, como no Culto Infantil que é 
realizado no Culto de domingo à noite. 
Venha participar do Ministério Pólen! É uma maravilhosa dádiva 
de Deus pastorearmos os Seus pequeninos.  

Ministério Pólen 

Escola Bíblica Dominical 

Ao	término	do	VI	Cursilho	Masculino	Bethel,	que	foi	uma	
bênção,	 surge	 mais	 um	 grande	 desafio	 para	 nossa	
comunidade.	Desta	feita,	é	o	III	Cursilho	Feminino	Bethel	a	
ser	realizado	no	perıódo	de	26	a	28	de	maio	de	2017.
O	Cursilho	tem	sido	a	ferramenta	que	o	Senhor	tem	nos	

dado	para	divulgarmos	a	sua	Palavra	e	levarmos	pessoas	a	
conhecerem	o	seu	Reino.
E� 	 um	 trabalho	que	demanda	muita	energia	e	empenho	

daqueles	que	realizam,	entretanto	nos	traz	um	sentimento	
de	satisfação	e	alegria	incomparável.	Não	obstante,	tratar-se	
de	um	Cursilho	Feminino,	 é	necessário	o	envolvimento	de	
toda	 comunidade	 Bethel.	 Assim,	 como	 poderemos	 nos	
envolver?	 De	 três	 maneiras,	 a	 saber:	 primeiro,	 orando,	
pedindo	 ao	 Senhor	 que	 abençoe,	 pois	 trata-se	 de	 um	
trabalho,	 sobretudo	 espiritual.	 Segundo,	 convidando	 e	
trazendo	 mulheres	 que	 não	 conhecem	 a	 Jesus	 como	
Salvador	 para	 participarem	 do	 Cursilho.	 E,	 a	 terceira	
maneira,	é		apresentando-se	como	voluntária	para	trabalhar	
nas	diversas	áreas	do	Cursilho	(só	para	quem	fez	o	Cursilho,	
mesmo	não	sendo	membro	da	Bethel).	Temos	a	certeza	que	
o	Senhor	estará	conosco	nesse	grande	desafio.	Como	disse	o	
tema	 da	 nossa	 comemoração	 do	 mês	 das	 mulheres:	
‘‘Mulheres	que	fazem’’,	assim	somos	nós.	Juntas	venceremos!	
Finalmente,	rogo	a	bênção	de	Deus	sobre	todos	vocês.

 Por Ana Botelho

16 Abril, 5h
Páscoa Especial Bethel

Às Quartas, 20h

05 Pedro Henrique 
(Frank e Tatiane)

11 Ana Clara 
(Barreto e Adriana)

19 Yasmin
(Barreto e Adriana)

21 Lucas
(Elder e Valéria)

Oração 

Às Terças, 20h
NCC Adolas

Às Terças, 20h30
Discipulado - 4° Dia
para os Cursilhistas do 
VI Cursilho Masculino, no 
Espaço Bethel



Fruto	do	esforço	e	engajamento	de	toda	a	igreja,	foi	realizado	
nos	 dias	 24	 a	 26	 de	 março	 a	 sexta	 edição	 do	 Cursilho	
Masculino	 Bethel.	 Vários	 daqueles	 homens,	 que	 antes	
estavam	 vivendo	 à	margem	do	Reino	 de	Deus,	 tomaram	 a	
decisão	de	repensar	suas	vidas	e	seus	valores	e	se	voltarem	
para	Deus.	

Nos	dias	03	e	04	de	março,	um	grupo	de	irmãos	da	Bethel	
participou	do	Congresso	Nacional	de	Educadores	Cristãos	
(CONNEC),	em	Goiânia.	‘‘No	Connec	tivemos	a	oportunidade	
de	reciclar	e	renovar	conteúdos	para	o	trabalho	com	crianças.	
Trabalhar	 com	 crianças	 exige	 uma	 constante	 reciclagem’’	
contou	Márcia	Regina.
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CONNEC - Goiânia

Novos pastores da Bethel 

Nos	 dias	 09,	 10	 e	 11	 de	 março,	 foi	 realizada	 a	 104ª	
Assembleia	Geral	da	CEADDIF	(Convenção	Evangélica	das	
Assembleias	de	Deus	do	Distrito	Federal).	Na	ocasião,	foram	
ordenados	ao	pastorado	o	irmão	Gabriel	Gonçalves	e	a	irmã	
Ana	Paula	Barcellos.	Na	mesma	cerimônia	o	pastor	Daniel	
Barcellos	foi	recebido	pela	Convenção.

Páscoa Especial Bethel
A	Páscoa	está	chegando!	
E	 para	 celebrar	 essa	 data	 tão	 importante,	 a	 Comunidade	
Bethel	fará	uma	programação	diferente	e	muito	especial	no	
dia	16,	próximo	domingo.
Excepcionalmente	 nesse	 mês,	 a	 Santa	 Ceia	 ocorrerá	 no	
terceiro	domingo.	A	programação	terá	inıćio	às	5h	e	término	
às	8h.	
Venha	participar	desse	momento	com	toda	a	sua	famıĺia!

Dia da Mulher

O	Dia	 da	Mulher	 na	 Bethel,	 foi	 comemorado	 do	 dia	 19	 de	
março,	com	um	maravilhoso	culto	e	uma	abençoada	palavra.	
A	 pastora	Ana	 Paula	 nos	 trouxe	 uma	 re�lexão	 com	o	 tema	
‘‘Mulheres	que	fazem’’,	baseado	na	vida	de	Joquebede,	mãe	de	
Moisés.

VI Cursilho Masculino

aconteceu também
Batismo nas águas

Foi	realizada	dia	19	de	março	uma	bela	cerimônia	de	batismo,	
com	a	participação	maciça	da	nossa	comunidade.	Desceram	
às	 águas	 dois	 adultos	 e	 seis	 adolescentes,	 que	 decidiram	
con�irmar	sua	pro�issão	de	fé	diante	da	igreja.

Mulheres em ação para o

III Cursilho Feminino            


