
Nos	 dias	 08,	 09	 e	 10	 de	 março,	 será	 realizada	 a	 106ª	
Assembleia	 Geral	 Ordinária	 da	 CEADDIF	 (Convenção	
Evangélica	das	Assembleias	de	Deus	do	Distrito	Federal).	
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	Antes	de	falar	um	pouco	sobre	o	papel	da	igreja,	não	é	por	
demais	rememorar	que	nós	somos	a	Igreja	de	Cristo,	ou	seja,	
a	Congregação	 formada	pela	 reunião	universal	de	pessoas	
que,	 em	 todas	 as	 épocas	 e	 lugares,	 pela	 fé	 acreditam	 e	
confiam	na	obra	salvadora	de	Jesus,	como	o	único	caminho	
para	alcançar	a	vida	eterna.
Muitos	 se	 equivocam	 em	 afirmar	 que	 o	 crescimento	 de	

uma	 igreja	 local	 pode	 ser	 aferido	 por	 suas	 atividades	
beneficentes	e	educacionais.	O	progresso	real	de	uma	igreja	é	
avaliado	por	seu	alcance	evangelístico,	juntamente	com	seus	
frutos	espirituais,	como	resultado	da	semeadura	da	Palavra	
de	Deus,	alcançando	e	transformando	vidas.	Nesse	sentido,	é	
que	a	evangelização	se	apresenta	como	o	nosso	real	papel	
neste	mundo.
A	 desorganização	 da	 vida	 urbana	 tem	 causado	 muitos	

problemas	 sociais,	 e	 a	 igreja	 deve	 estar	 preparada	 para	
responder	a	esses	dilemas.	Estratégias	adequadas	devem	ser	
desenvolvidas	 para	 alcançar	 as	 pessoas.	 Nesse	 sentido	 os	
Cursilhos	 se	 afiguram	 como	 uma	 valiosa	 ferramenta	
disponibilizada	para	a	nossa	Comunidade.	Vamos	utilizá-la.	
De	23	a	25	de	março	estaremos	realizando	o	VIII	Cursilho	

Masculino.	Será	um	evento	de	toda	a	igreja.	Não	é	exclusivo	
dos	homens.	Participe.	 Se	 envolva,	 orando,	 contribuindo	e	
convidando.	A	 vida	urbana	 é	 uma	 realidade	que	desafia	 e	
exige	da	igreja	uma	pronta	e	veemente	atitude	para	alcançá-
la.	A	 igreja	 existe	para	 evangelizar,	 assim	 como	o	hospital	
existe	para	cuidar	de	doente,	e	a	escola	para	que	professores	
ensinem	os	alunos.	
Não	esqueçamos	que	a	MISSÃO	da	Igreja	aqui	na	terra	é	

continuação	da	missão	de	Cristo,	como	está	escrito	em	Lucas	
4.18-19:	“O	Espírito	do	Senhor	está	sobre	mim,	pelo	que	me	
ungiu	para	evangelizar	os	pobres;	enviou-me	para	proclamar	
libertação	aos	cativos	e	restauração	da	vista	aos	cegos,	para	
pôr	em	liberdade	os	oprimidos,	e	apregoar	o	ano	aceitável	do	
Senhor.’’
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A	partir	da	próxima	terça-feira(06),	um	grupo	de	oito	irmãos	
da	 Bethel	 estará	 participando	 do	 CEMIAD	 (Curso	 de	
Evangelismo	e	Ministério	Infantil	da	Assembleia	de	Deus).
O	 curso,	 que	 tem	 como	 objetivo	 capacitar	 pessoas	 para	 o	
trabalho	com	crianças,	será	realizado	de	março	a	julho	deste	
ano,	em	parceria	com	a	Assembleia	de	Deus	de	Taguatinga.

aconteceu também 

Pensando o Relacionamento

O	 Ministério	 de	 Famıĺia	 promoveu	 no	 último	 dia	 24,	 um	
encontro	para	casais	no	Espaço	Bethel,	onde	foi	ministrada	
uma	abençoada	palavra	pelo	casal	Claudir	e	Simone.
Na	 ocasião,	 além	 de	 ouvirem	 a	 palavra,	 todos	 tiveram	 a	
oportunidade	 de	 confraternizar	 e	 saborear	 um	 delicioso	
jantar	feito	com	muito	carinho	pela	Regina.	‘‘O	Ministério	de	
Família	 está	 de	 parabéns	 pelo	 trabalho	 realizado.	 Fomos	
ricamente	abençoados.’’	nos	contou	o	casal	Haroldo	e	Cıńtia.



23, 24 e 25 Março

AGENDE E
COMPAREÇA

Notícias do campo
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Aniversariantes de Março

05 Ana Aparecida
06 Sara Gonçalves
08 Ezequias de Jesus
15 Paulo Teixeira
16 Érika Cristina
18 Gabriel Gonçalves
31 Marcos Lacerda
31 João Victor

Crianças

Casais

14 Alex e Michelle
19 Nícholas e Lyara
30 Daniel e Júlia

Louvar ao Senhor é um imenso privilégio. A Assembleia de Deus 
Bethel de Águas Claras incentiva o louvor coletivo, livre e 
espontâneo.
Músicos, cantores e técnicos dedicam-se ao aprimoramento de 
suas habilidades para auxílio da igreja na adoração comunitária.
A Escola de Música Bethel, sempre nas tardes de sábado, prepara 
crianças, jovens e adultos para o ministério de música na igreja. A 
Escola é coordenada pelo Pr. Alex.
Se deseja participar da Equipe de Louvor tocando, cantando ou 
operando som, procure o coordenador e baterista Ronaldo. 

Ministério de Música

VIII Cursilho Masculino 
Bethel

A	obra	do	Senhor	continua	a	prosperar	na	região	para	qual	
fomos	enviados.	Vivem	mais	de	300	mil	brasileiros	na	região	
da	Nova	Inglaterra:	muitos	crentes,	mas	não	chegam	a	5%	do	
total,	e	muito	desses	são	apenas	 frequentadores	de	 igrejas	
que	têm	nas	 igrejas	um	núcleo	de	convivência	e	segurança	
social.	 Existem	 muitos	 pregadores;	 porém,	 poucos	
evangelistas	 e	 menos	 ainda	 pessoas	 habilitadas	 a	 ensinar	
com	correção	e	proveito	as	coisas	referentes	ao	reino	de	Deus.	
Assim,	o	Senhor	tem	aberto	portas	e	nossas	atividades	se	têm	
multiplicado,	 nos	 levando	 a	 contribuir	 para	 que	 seus	
propósitos	sejam	alcançados.	Algumas	dessas	atividades	são	
ensino	teológico	em	duas	cidades;	aulas	semanais	na	escola	
dominical;	 palestras	 para	 homens	 ou	 sobre	 famı́lia	 em	
d i ferentes 	 i g re jas ; 	 semin á r ios 	 vo l tados 	 para 	 o	
aperfeiçoamento	ministerial;	 participação	 em	 encontros	 e	
retiros	 de	 casais	 e	 de	 homens;	 participação	 mensal	 em	
programa	de	 rádio	 respondendo	a	perguntas	dos	ouvintes	
sobre	 teologia	 ou	 temas	 de	 interesses	 cristão;	 etc.	 Uma	
semana	tıṕica	abarca	5	ministrações	da	Palavra	de	Deus	em	
três	 diferentes	 cidades.	 Algumas	 dessas	 atividades	 são	
transmitidas	 pela	 internet.	 A	 pra.	 Ana	 Paula	 tem	 pregado	
onde	congregamos	e	outras	igrejas,	além	de	dado	aulas	para	
adolescentes.	Uma	experiência	diferente	para	mim	tem	sido	
ministrar	a	cada	7	semanas	para	crianças	e	pré-adolescentes	
no	culto	infantil	(ver	foto):	apenas	5	ou	6	minutos	que	exigem	
preparo	 cuidadoso.	 Deus	 tem	 escutado	 suas	 orações	 por	
nosso	trabalho.	Deus	é	bom!

 Por Daniel Barcellos

23 Luiz Fernando (Wagner e 
Cristiane)

24 Débora Hadassa (Luciano
e Flávia)

Parabéns!

10 Março, 18h
Palestra: Saúde e quali-
dade de vida da Mulher
Espaço Bethel Águas Claras

‘‘A	 Operação	 Terra	 Prometida	 realizada	 pela	 juventude	 da	
Bethel,	 no	 feriado	 de	 carnaval,	 foi	 uma	 benção!	 Foi	 tudo	
direcionado	 pela	 mão	 de	 Deus.	 Desde	 o	 início, 	 no	
planejamento	 e	 na	 preparação,	 sentimos	 a	 mão	 de	 Deus	
agindo.	Pude	ver	os	jovens	a	cada	dia	se	comprometendo	mais.	
Após	 algumas	 reuniões	 estávamos	 mais	 unidos.	 Cada	 um	
vestiu	a	camisa	do	projeto	e	as	funções	e	responsabilidades	
foram	 divididas	 entre	 os	 membros	 da	 equipe.	 Tudo	 foi	
realizado	 com	muita	 harmonia	 até	 o	 �im	 da	 operação.	 Foi	
maravilhoso	encontrar	aquelas	crianças	e	doar	um	pouco	de	
nossas	vidas	para	elas.	Elas,	no	início,	se	mostraram	um	pouco	
tímidas,	mas	no	decorrer	das	atividades	foram	se	soltando	e	se	
entregando	 em	 um	 momento	 de	 diversão	 e	 anúncio	 da	
palavra	de	Deus.	Fizemos	muitas	atividades	legais	com	elas.	
No	 primeiro	 dia	 no	 espaço	 Bethel	 cantamos,	 �izemos	
apresentações	musicais,	apresentamos	um	teatro,	contamos	
história	 e	 desenvolvemos	 atividade	 de	 pintura	 em	 coletes.	
Tudo	 relacionado	a	 Jesus	 e	a	 salvação	que	Ele	nos	oferece.	
Depois	 das	 atividades	 tivemos	 um	 delicioso	 lanche	 com	 as	
crianças.	No	segundo	dia	foi	mais	emocionante	ainda!	Fomos	
para	a	praia	com	os	pequeninos.	Tínhamos	planejado	realizar	
um	circuito	de	brincadeiras	com	eles,	mas	a	criançada	gosta	
mesmo	 é	 de	 água	 e	 não	 deu	 outra,	 �icamos	 o	 tempo	 todo	
dentro	 da	 água.	 O	 que	 me	 comoveu	 foi	 o	 carinho	 que	 as	
crianças	demonstraram	para	conosco	e	alegria	de	estarem	
juntos	 conosco	 na	 praia.	 E	 para	 fechar,	 todos	 os	 jovens	 e	
crianças	tiveram	um	delicioso	almoço	a	beira	mar.	Foi	muito	
emocionante	 também	a	despedida	das	 crianças,	 pois	 todas	
demonstraram	 uma	 enorme	 gratidão	 por	 terem	 passado	
aqueles	dias	conosco.	Agradeço	a	Deus,	aos	nossos	pastores,	
aos	Jovis	e	a	toda	equipe	envolvida,	por	essa	oportunidade	de	
realizarmos	juntos,	em	comunhão,	a	obra	do	Senhor.	Missão	
dada	é	missão	cumprida.’’	Renato	Azevedo.

Operação Terra Prometida

06 Março, 20h
Início da Escola de Pais
Espaço Bethel Águas Claras

ATENÇÃO!

No dia 25 Março
NÃO haverá Escola
Bíblica Dominical. 

Venha orar conosco!
Todas as quartas-feiras, 20h

ORAÇÃO NO ESPAÇO BETHEL
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