
O perdão tem um poder arrebatador na alma humana. 
Primeiro porque ele nos livra da escravidão paralisante da 
culpa, e ela é o câncer da alma. Depois porque o perdão nos 
impulsiona para duas ações distintas: A gratidão e a 
retribuição. É por isto que as cenas produzidas pelo perdão 
tanto na Bíblia como na vida, estão entre as mais belas da 
existência humana.  

Ele não vai direto ao ponto, pede primeiro para ser servido 
pela mulher. Aqui já começava o processo de cura, porque 
todo aquele que peca sente-se impróprio ao serviço 
cristão. Este foi o sentimento de Pedro depois da tríplice 
negação. Depois do seu pecado enxergou-se tão 
imperfeito, que imaginou que não servisse mais para ser 
pastor do rebanho de Cristo. Voltou a pescar, e ainda levou 
consigo outros. Era um líder nato, tinha poder de 
influência. 

 João 4:7

Quando a mulher Samaritana se encontrou com Jesus à 
beira de um poço, carregava uma dor profunda na sua 
alma. Perceba que ela tem uma história insólita de 
pecados, mas não gosta e nem quer falar sobre isto. Aquele 
perdão foi muito especial, porque Jesus vai cercando 
aquela mulher pela periferia da sua alma. Ele está sozinho, 
os discípulos haviam ido até a cidade comprar comida. Foi 
tudo muito providencial, já que se ele estivesse em 
companhia dos discípulos qualquer abordagem iria 
constranger aquela mulher. Até o mais inveterado dos 
pecadores sente dificuldade com a exposição da sua culpa. 

Quando a mulher fez sua silenciosa confissão, ele a amou 
nas suas fraquezas. Este é outro aspecto incrível daquele 
encontro. Os homens amam e ovacionam os fortes, os 
certos, mas exclui e condena os fracos. Jesus tem poder 
para transformar fracos em fortes, e lógico que isto nos faz 
glorificá-lo. Só ele poder para tal. Em 2 Co 4:7 o apóstolo 
Paulo conta a razão disto: “Cristo escolhe colocar o seu 
tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este 

Quando a samaritana percebeu que podia servi-lo foi logo 
questionando. Jesus se apropriou daquele sentimento para 
penetrar educada e sutilmente no seu coração. Até que 
chegou a pedir que trouxesse o seu marido. Aqui há uma 
boa dose de revelação, pois sabia que aquela mulher tinha 
um relacionamento proibido. Mas perceba, ele não a 
condena por isto. Nós temos uma tendência nata para 
colocar o pecador no inferno antes que ele seja inaugurado. 
Jesus não, ele mostra o caminho para o céu. 

“Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber”
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poder provém de Deus e não de nós mesmos.”

O lado mais belo deste encontro reside na capacitação. Sem 
o efeito da culpa, aquela mulher parte para sua cidade, 
agora de cabeça erguida. Vai chamar todo o povo 
samaritano para vir conhecer o Cristo. Isto só foi possível por 
causa de dois poderes humanos: O da gratidão e o da 
retribuição. Ela quis oferecer a todos quando pode a mesma 
graça que a alcançou. Foi assim que ela se tornou maior 
evangelista da Bíblia. O texto santo diz que todos os 
samaritanos vieram ter com Jesus. Esta é a grande mecânica 
do evangelho: Dar de graça o que de graça recebemos, a 
saber, a oportunidade de salvação. 

VOCÊ SABIA?

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.

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 nosso espaço, basta entrar em contato com 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações do 
seu negócio. Confira o espaço na página 6.

Temos uma notícia maravilhosa para você. Está vindo aí 
nosso Retiro da Família, que acontecerá de 22 a 25 de 
fevereiro de 2020, no Rancho Pé de Pinhão (Marechal 
Deodoro/AL). As inscrições terão início no mês de 
dezembro. Lá, viveremos dias de intensa busca e grande 
revelação do Senhor. Programe-se para passar esse tempo 
conosco. Será um prazer recebê-lo! Fique ligado aos 
próximos informativos e nos acompanhe nas redes sociais 
para não perder nenhuma novidade. Em breve estaremos 
divulgando valores, formas de pagamento, programação, 
preletor convidado e muito mais!

RETIRO DA FAMÍLIA 2020

CANTATA DE NATAL

O Natal se aproxima e, para celebrá-lo, o Ministério de Artes 
da IBG já está preparando a Cantata de Natal. O tema deste 
ano será "UM NOVO CORAÇÃO NO NATAL". Programe-se 
para estar presente nesse dia tão especial. Será um 
espetáculo para adorar, honrar e louvar o nome de Jesus. Em 
breve traremos mais informações. Venha louvar e adorar a 
Jesus conosco. Fique ligado!

OFERTA DE CEREAIS

O Ministério de Ação Social convida a igreja a participar da 
Oferta de Cereais. Você pode contribuir doando 1 kg de 
arroz, feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento que 
não seja perecível. Traga sua doação e entregue nos cultos 
de Santa Ceia, sempre realizados no segundo domingo de 
cada mês. Sua doação será destinada a montagens de 
cestas básicas para o auxílio dos nossos irmãos que estão 
passando por algum tipo de dificuldade financeira. Firme 
esse compromisso com Deus, com seu próximo e não 
esqueça sua oferta!

A apresentação só será realizada com as informações 
solicitadas.

Na IBG as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 15 de 
dezembro de 2019. Se você deseja apresentar uma 
criança, você deve enviar um e-mail até o dia 11 deste mês 
para secretaria@ibgenesis.com.br contendo:

- Data de nascimento;
- Nome da criança completo;

- Uma foto digitalizada.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

- Nome do pai e da mãe completos;

Toda quarta-feira, durante o culto Quarta com Deus, 
acontecem os ensaios do Coral Kids. Se você deseja inserir 
seu filho nestes momentos, compareça aos ensaios ou 
procure a tia Vera (98862-8592). Incentive seu filho no 
serviço ao Senhor. 

CORAL KIDS

"Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os 
pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de 

Deus." Lucas 18:16



17:00 - Intercessão

Domingo

09:00 - Escola Bíblica

08:00 - Consagração

Atividades Semanais

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

20:00 - Quarta com Deus

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

18:00 - Culto da Família

Sábado

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

19:00 - Intercessão

Terça

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

15:00 - Esportes

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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Salmos 39:7

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 

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: 21041-514 DEZEMBRO

14 DEZEMBRO

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

Pr. Javan Medeiros

82-99681.8535/98851.5525

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99990.9030

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos

Pr. Harry Tenório

82-99331.7052

javanmedeiros@hotmail.com

Pastores e Presbíteros

Presb. Dilson Braga

lulaelu@gmail.com

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CASAMENTO COLETIVO
19h30, no templo

ESPAÇO BUSINESS

DEZEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

PALESTRA - ELAS NO ALTAR
15h30, no primeiro piso

08
CULTO DE CEIA
18h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC , Drywall,  Divisórias e box 

de banheiro. Av. Menino Marcelo 2000, Via Expressa

Fones: 82 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

www.multiforros.com.br

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para 

todos os eventos. Makeup social, noivas, 

formandas, ensaios fotográficos. 

Instagram: @driellinascimentomakeup

Contato/WhatsApp: (82) 99610-4944 

Aceitamos cartões!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

01.Dez : Alexandrina Maria

02.Dez : Rubevania dos Santos

02.Dez : Renalda Neris

02.Dez : José Yrwson

03.Dez : Ellymaira Silva

03.Dez : Joel da Rocha

04.Dez : Ana Paula do N.

04.Dez : Mariana Barbosa

05.Dez : Ana Júlia

05.Dez : Carlos Antenor

06.Dez : Eunice Rodrigues

06.Dez : Filipe Fernandes

07.Dez : Daniel da Silva

 98871-4745)

 98836-3466)

 98813-7826)

 99190-0414)

 98144-1400)

 98899-7394)

 98834-7519)

 98728-2848)

 3313-8669)

 98838-1114)

 99997-9500)

 -)

 98731-3778)
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

DEPOIS DOperdão
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