
“Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem 
esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe 

corresponda".

Sua capacidade de confiar, se comunicar, se doar sempre 
foram muito evidentes e superiores quando comparadas com 
as do homem. Por isto, não é estranho que a mulher 
desenvolva com mais facilidade uma acentuada intimidade 
com Deus. Não raro elas oram mais, auxiliam mais, 
correspondem mais as expectativas de Deus do que a média 
dos homens. 

Da perspectiva da salvação da casa pela sabedoria da mulher, 
posso citar Abigail. Seu esposo era um milionário sem temor de 
Deus, e ela quase ficava viúva pela avareza do marido. Nabal 
cometeu um erro ao ignorar o pedido de socorro de Davi. Este 
moço foi um homem que havia entrado na rota da construção 
do plano divino na terra. Deus o escolhera para ser o futuro rei 
de Israel, e se o houvesse ajudado a Davi e seus homens, teria 
certamente se tornado amigo de um dos homens mais 
importantes da história do mundo. Quem não quer ser amigo 
dos nobres? Sem revelação, duro de coração, se negou a dar 
um prato de comida para Davi. Por pouco uma tragédia não 
aconteceu ali, manchando inclusive o currículo de Davi. 
Abigail, esposa de Nabal, agiu com muita pressa e sabedoria, 
providenciando não apenas al imentos, mais indo 
pessoalmente ofertá-los com um pedido formal de desculpas. 
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A Bíblia está repleta de passagens falando das marcas que as 
mulheres deixaram ao longo da história. Elas jamais foram 
coadjuvantes na obra da instalação do reino de Deus na terra, 
tiveram sempre um papel preponderante. No livro santo você 
verá as virtudes de uma mulher de vários ângulos, como 
veremos a seguir. 

A mulher foi o último ser criado por Deus, e foi mesmo o ápice 
da criação. Cheia de beleza, meiguice, delicadeza e força 
espiritual, ela veio ao mundo com duas missões capazes de 
gerar equilíbrio e felicidade ao ser criada: Iria continuamente 
auxiliar e corresponder necessidades do homem. Além destas 
duas imprescindíveis missões, ela ainda veio com a 
incumbência de gerar filhos e carregar dentro do seu próprio 
corpo este embrião que é uma das maiores provas do cuidado e 
do carinho de Deus com a família. 

Emerge do livro de Cantares escrito pelo sábio Salomão uma 
camponesa que foi escolhida pelo príncipe para ser sua esposa. 
A beleza extrema e a lealdade desta mulher encantaram o 
príncipe, que certamente tinha todas as mulheres solteiras do 
seu reino torcendo para ser a escolhida. Por que foram 
preteridas em detrimento da Sulamita? Porque o seu amor era 
tão grande pelo príncipe, a ponto de ter forças para enfrentar 
as grandes diferenças de formação, cultura e principalmente 

ELE CAPRICHOU
pastorharry@ibgenesis.com.br

As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa 
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de 
acomodação dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento 
e chalé as crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis. 

Novidade! Durante a semana estaremos lançando enquetes 
nas redes sociais com o objetivo de melhorar ainda mais a 
programação do retiro. Contamos com você para construirmos 
juntos um retiro inesquecível! Fique atento aos próximos 
informativos e acompanhe nossas redes sociais para se manter 
atualizado.

Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em parcelas regressivas:

Para as vagas em CHALÉ, procure os responsáveis pelas 
inscrições para saber os critérios de prioridades e os detalhes 
desse tipo de acomodação.

RETIRO DA FAMÍLIA 2020

Chegou o grande dia! Já estão abertas as inscrições para o 
Retiro da Família 2020. Hoje mesmo, após o culto, você e sua 
família já podem procurar os responsáveis pelas inscrições, no 
hall da igreja para se inscrever.

Local: Rancho Pé de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL
Data: 22 à 25 de fevereiro de 2020 (feriado de carnaval)

 

condição financeira para estar ao lado dele. Quando ela pensou 
nas críticas que sofreria, pediu para na sua entrada no palácio 
abraçá-la, pondo sua mão sobre sua nuca, para que pudesse 
sentir-se segura para enfrentar tudo e todos por amor a ele. Só 
uma mulher apaixonada enfrenta tudo e todos para estar ao seu 
lado.

Ana foi uma virtuosa mulher de oração. Vivia em uma cultura 
que era permitido ao homem ter mais de uma mulher. A segunda 
esposa de Elcana, seu esposo, lhe humilhava porque conseguia 
gerar filhos enquanto ela era estéril. No lugar de se desesperar 
ela nos ensina o melhor de todos os caminhos quando estamos 
em desvantagem e impedidos de realizar os nossos sonhos: 
Oração. Orando Deus curou sua infertilidade e ela gerou 
Samuel. Tornou-se uma das maiores mulheres da Bíblia, porque 
com sua dificuldade estrema nos ensinou as possibilidades que 
temos em oração. Pena que o espaço é pequeno para falar de 
outras tantas grandes mulheres da Bíblia. Mas uma coisa não 
posso deixar de colocar aqui: Quando Deus fez a mulher, com 
certeza ele caprichou.

- FIM -

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?

O Ministério Homens de Honra está preparando a última vigília 
de homens deste ano para você, homem, que deseja ter um 
tempo precioso com Deus. 
O tema da vigília será "AGRADEÇO A DEUS POR SUAS GRAÇAS 
NESSE ANO" e será realizada na próxima sexta, dia 13/Dez, 
às 22h, no templo da IBG. Será um momento especial de 
gratidão e crescimento na presença de Deus. Não fique de fora!

VIGÍLIA DE HOMENS

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!

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:

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

- Nome do pai e da mãe completos;

- Uma foto digitalizada.
A apresentação só será realizada com as informações 
solicitadas.

- Data de nascimento;
- Nome da criança completo;

PROGRAMAÇÃO - CULTOS DE FIM DE ANO

Os cultos de Natal e de fim de ano serão realizados nas terças-
feiras (24 e 31 de dezembro, respectivamente), ambos das 20h 
às 22h. Em virtude disso, não teremos os cultos da Quarta com 
Deus nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro.

CHALÉ

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 350,00

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

DEZEMBRO

até 5x

JANEIRO

até 4x

FEVEREIRO

até 3x



Terça

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

Quarta

15:00 - Esportes

Domingo

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

20:00 - Quarta com Deus

Quinta

19:00 - Intercessão

08:00 - Consagração

Segunda

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

19:30 - Futebol Masculino-Membros

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

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 

Salmos 39:7
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: 21041-521 DEZEMBRO

21 DEZEMBRO

Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos

82-99934.6906

82-99190.9880

82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99331.7052

Pastores e Presbíteros

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

lulaelu@gmail.com

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Pr. Jessé Pimentel

Presb. Bráz Ferreira

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

82-98816.2412/99944.7125

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

UM AMOR DE NATAL
13h, na Comunidade Cerâmica

ESPAÇO BUSINESS

DEZEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

14
CASAMENTO COLETIVO
19h30, 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

08.Dez : Carlos Alberto

08.Dez : Anne Victoria

12.Dez : Charles Antonio

12.Dez : Esthevan Botelho

12.Dez : João Vitor

12.Dez : Cláudia de Oliveira

14.Dez : Gelza Maria

 98836-9087)

 99302-6329)

 98831-0949)

 99923-0286)

 98714-4858)

 98745-6393)

 98832-6120)
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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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