
Gn 1:26

Deus só era conhecido no céu. Isto porque ele não havia feito a 
terra, nem os seres vivos para adorá-lo. Esta história se inicia a 
partir de uma crise celestial. Alguma coisa havia saído errado 
lá em cima, o que motivou Deus planejar e criar todas as coisas 
aqui. Perceba que ele será o gestor das ideias, o criador e 
executor do plano, mas ele não está sozinho neste projeto. 
Tanto é que diz: “Façamos.” Isto revela um pouco da sua 
personalidade. Ele não é um ser autoritário, egocêntrico, gosta 
de estabelecer parcerias e de dividir os resultados das suas 
conquistas. Está posto que chamou outros para dividir a 
responsabilidade de criar tudo quando tudo ainda era 
incipiente, e não passava de uma ideia que vinha do céu. Não 
porque precisasse da ajuda de alguém, mas porque queria ser 
participativo, que dar a outros o direito de ver tudo para dividir 
os frutos deste plantio.

Agora Deus seria conhecido para sempre de todos não só como 
o Deus dos céus como de toda terra também. O Salmista nos 
lembra disto quando afirma: Sl 146:6 “Ele é o Deus que fez o 
céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda sua 
fidelidade para sempre.”  Tudo isto foi possível por causa desta 
parceria.

“Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança.”

Nesta fase do projeto, sujem perguntas no ar: “Para quem e 
para que ele está criando todas as coisas? Será para o homem 
ou para si próprio?” Eu ousaria responder que foi para os dois. 
Lógico que havia um propósito. Ele havia sido ferido naquilo 
que parecia mais crucial na sua relação de criador, com a sua 
criatura. Pode ser absurdo, mas é isto que aconteceu, um ser 
criado saiu do seu propósito e resolveu se rebelar contra a 
vontade e o controle divino. As coisas voltaram ao seu controle 
quando Satanás foi expulso do seu convívio e houve o anúncio 
da perda dos seus privilégios (Is 14:12; Lc 10:18; Ap 9:1; Hb 
12:22; Ap 12:3-9).

Nesta fase uma outra faceta da sua personalidade iria ser 
exposta a todos nós: “Ele não desiste de nós nunca.” Poderia 
ter ficado com traumas de todo o seu potencial criativo, mas 
ele vai criar tudo novamente de novo. Em uma nova dimensão, 
sob outra realidade e perspectiva, resolve criar o homem. Há 
duas coisas interessantes aqui. O ser que se rebelou era único, 
e agora o homem se multiplicaria sob sua ordem e orientação 
(Gn 1:28). Ainda que um falhasse, todos jamais falhariam. 
Esta era a expectativa nossa, mas infelizmente todos falharam 
conforme descrito em Romanos 3:10: “Todos pecaram, e por 
isto foram destituídos da glória de Deus.” Certamente nesta 
hora Satanás deve ter pensando: “Eu arruinei tudo que ele fez 
novamente e de novo.” 

A HISTÓRIA DE UMA PARCERIA
pastorharry@ibgenesis.com.br

RETIRO DE MULHERES

Está chegando mais uma edição do Retiro de Mulheres IBG, 
organizado pelo Ministério Elas no Altar com o tema "UMA 
COISA SÓ" baseado em Lucas 10:4. Será no Hotel Fazenda 
Belo Horizonte, de 15 a 17 de novembro. Como preletora 
convidada, teremos a Missionária Sizerônica. Serão dias de 
intensa intimidade e profunda adoração. Para mais 
informações, valores e opções de pagamento entrar em 
contato pelo número (82) 99994-5466.

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção 
oficial de membros vindos de outras igrejas quando esses 
não apresentam carta de recomendação. Se este é seu caso 
e você deseja se tornar membro da nossa comunidade de fé, 
participe da sala de Novos Membros, na EBD, no segundo e 
terceiro domingo de novembro. A aclamação acontecerá no 
culto da Família. Aos interessados, procurar os irmãos Luis e 
Val (99991-4425).

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

A história desta parceria com o homem encontraria seu ponto 
ápice em Cristo, o próprio filho de Deus. O plano de instalação 
seria desenvolvido todo através do homem, e o de restauração 
também. Ele veio a terra como homem, esteve sujeito aos 
mesmos pecados e tentações do homem, mas venceu o pecado 
em nosso lugar como homem. Aqui encontramos toda fonte de 
inspiração para uma parceria perfeita entre nós e ele. Cristo nos 
emprestou este modelo. Conforme Romanos 5:12: “da mesma 
forma que a quebra de parceria se estabeleceu através de um 
homem, a restauração definitiva desta parceria aconteceria 
através de um homem.”

Deus não desistiu de nós, ele não desiste nunca. Quando fecho 
os meus olhos e vejo Cristo na cruz, penso: “Eis uma parceria 
que Deu certo... Deus e o homem, o homem e Deus.” Como 
homem Jesus venceu não apenas o pecado, mas também a 
morte, nos dando o direito de ser chamados de parceiros, filhos 
de Deus, conforme Jo 1:12. Foi assim que todos ficaram 
sabendo disto, que é Deus nos céus e na terra, e que somos 
filhos, tanto aqui como no céu. 

- FIM -

CASAMENTO COLETIVO

Você, que é casado no civil e ainda não teve a oportunidade 
de estabelecer o enlace matrimonial diante do Senhor, 
chegou a sua vez. O Ministério Vida Melhor está 
organizando mais uma edição do Casamento Coletivo. A 
cerimônia acontecerá no dia 14 de dezembro, às 19h, aqui 
na IBG. Para participar, você precisa fazer a inscrição até o 
dia 14 de novembro através do contato 99333-4841 
(Ricardo) ou 99645-1550 (Elizabete).

NOVEMBRO AZUL

Atenção, homens! Vocês já conhecem o Novembro Azul? 
Novembro Azul é um movimento mundial que acontece 
durante o mês de novembro para reforçar a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A 
doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os 
homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir 
dos 50 anos. 

Por aqui, vocês também ficarão bem informados sobre 
postos de atendimento, procedimentos e fontes de 
informações sobre esse movimento. Fiquem atentos e 
cuidem-se. Nosso corpo é obra do Senhor. Vamos cuidar 
bem dele!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Aqui na IBG, as apresentações de crianças ocorrem sempre 
ao terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 17 de 
novembro de 2019. Se você deseja apresentar uma 
criança, você deve enviar um e-mail até o dia 13 deste mês 
para secretaria@ibgenesis.com.br contendo nome do 
pai e da mãe completos, nome da criança completo, data de 
nascimento e uma foto. A apresentação só será realizada 
com as informações solicitadas.

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios 
do Coral da IBG. Liderados pelo maestro Arthur Veiga, os 
coral istas se encontram e preparam musicais 
apresentações e cantatas para louvar a Deus. Se você 
deseja conhecer mais sobre esse ministério, procure nosso 
irmão Arthur Veiga ou compareça a um ensaio.

VOCÊ SABIA?

DIVULGUE SEU NEGÓCIO!

Você já conhece nosso Espaço Business? É um espaço 
disponível no nosso informativo semanal onde você, 
empreendedor, pode divulgar a prestação do seu serviço sem 
precisar pagar nada por isso. Se você deseja desfrutar desse 
n o s s o  e s p a ç o ,  b a s t a  e n t r a r  e m  c o n t a t o  c o m 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações do seu 
negócio. Confira o espaço na página 6.



15:00 - Ensaio do Min. de Dança

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

19:00 - Futebol Feminino

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Sexta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sábado

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

Domingo

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Atividades Semanais

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Intercessão

Quarta

20:00 - Quarta com Deus

08:00 - Consagração

Quinta

09:00 - Escola Bíblica

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

17:00 - Intercessão

Segunda

Terça

Pastores e Líderes;

Pelos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Relacionais;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.
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informativo semanal

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 
Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-523 NOVEMBRO

23 NOVEMBRO

82-98816.2412/99944.7125

82-9933.7962

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

82-99675.0706/99132.7761

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Javan Medeiros

javanmedeiros@hotmail.com

lulaelu@gmail.com

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

82-99331.7052

Presb. Bráz Ferreira

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6 / C/C: 26595-0

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

EVENTO ABISA
14h, sala Gamaliel e Mega Culto

ESPAÇO BUSINESS

NOVEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

15 a 17
RETIRO DE MULHERES
em Campo Alegre/AL

PS CONTABILIDADE
Somos uma empresa de prestação de serviços 

contábeis, fiscais, trabalhistas, societários, 

administrativos e regularização de empresas.

E-mail: paulo.santos1@feac.ufal.br

Fones/WhatsApp: (82) 99145-4068/99822-8765

BANDA MAIS Q1
Música cristã para casamentos, festas particulares 

e igrejas. Indique nossa banda e receba 10% 

no fechamento do contrato!

Instagram: @bandamaisq1

E-mail: bandamaisq1@gmail.com

Fones/WhatsApp: (82) 99956-0176 / 98888-9889

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

10.Nov : Kesia da Silva

10.Nov : Thaynara Diana

11.Nov : Ricardo Henrique

12.Nov : Letícia Raquel

12.Nov : Guilherme de Melo

13.Nov : Samantha de Sousa

14.Nov : Márcio André

14.Nov : Ulisses Antonio

14.Nov : Edileusa Gomes

16.Nov : Maria Aparecida

16.Nov : Antonioi José

16.Nov : Jesidiael Neris

 99835-3884)

 99824-5624)

 98811-5018)

 3096-4475)

 -)

 99994-1773)

 98892-0545)

 98830-7656)

 99182-7117)

 -)

 98837-7577)

 98130-9980)
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis
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