
João 10:10
“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu 

vim para que tenham vida, e a tenham com abundância”.

Se na metáfora bíblica Jesus é o Rei dos Reis, Satanás é o 
ladrão dos ladrões. E uma boa demonstração disto você irá 
encontrar no período do natal. Sambemos que Jesus não 
nasceu em dezembro, como também sabemos que a 
celebração do seu nascimento não foi algo instituído por Deus, 
mas pelos homens. Contudo, nós temos que agradecer a Deus 
pela vida de quem teve a brilhante ideia de provocar o mundo 
cristão a celebrar o seu nascimento neste período. É só 
perceber como pela simples lembrança de que ele nasceu, o 
clima de fraternidade, de perdão, unidade e congraçamento se 
instalam. É assim mesmo que funciona, diante de um simples 
reconhecimento da sua existência tudo muda. Não foi isto que 
aconteceu ao ladrão da cruz? Quando ele reconheceu que 
Jesus era o filho de Deus, sem necessitar fazer nada para 
merecer o prêmio, recebeu a promessa de um encontro com 
ele no paraíso. 

Satanás desvirtuou as verdadeiras motivações do natal. 
Muitos nem lembram que estamos nos unindo para celebrar o 
nascimento do aniversariante mais ilustre que já viveu entre os 
homens. É muita festa, comilança, gastos, endividamentos, 
reuniões sociais, muita bebida, mas pouco pensamento sobre 
o conceito deixado especialmente no relatório dos 
evangelistas. O nascimento de Jesus foi um episódio marcante 
por duas razões bem claras. Primeiro, porque mudou os rumos 
do cenário político e religioso do mundo daqueles dias até os 
dias de hoje. Segundo, porque cada detalhe desse nascimento 
revelam o plano amoroso divino no alcance e libertação da 
alma humana.

Os evangelhos nos oferecem uma visão rápida dos milagres 
envolvidos na chegada do menino Jesus. Ele veio a partir de 
um milagre. A fecundação de Maria ocorreu sem que ela 
tivesse contato algum com José, seu noivo. O Espírito Santo foi 
quem produziu o milagre da fecundação, fazendo com que o 
menino Jesus tivesse as duas naturezas, ele era cem por cento 
homem e ao mesmo tempo era cem por cento Deus. Então, a 
primeira palavra que poderia utilizar para identificar o natal é: 
Milagre. 

A segunda identidade foi o da sua natureza humilde, ele 
nasceu em um estábulo. Quem diria que Deus iria planejar algo 
assim? Porém, ao nascer em um lugar tão sem o mínimo de 
conforto, Jesus já na sua origem criou um vínculo de 
identidade forte com os desafortunados e pobres desde 
mundo. Aqui está uma marca da personalidade que iria ser 
desenvolvida por Jesus e que deve ser lembrada no natal, ele 
veio com uma missão, e os excluídos desta sociedade 
excludente seriam o alvo prioritário do seu alcance ministerial, 
senão vejam: Lc 4:18 “O Espírito do Senhor está sobre mim, 

COMO SERÁ O SEU NATAL?
pastorharry@ibgenesis.com.br

Para as vagas em CHALÉ, procure os responsáveis pelas 
inscrições para saber os critérios de prioridades e os detalhes 
desse tipo de acomodação. Em caso de desistência após a 
realização do pagamento, será devolvido 50% do valor 
total pago.

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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2020

Data: 22 à 25 de fevereiro de 2020 (feriado de carnaval)

 

Local: Rancho Pé de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL

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

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.

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. 

porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres; 
enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração 
da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.”   
Os primeiros visitantes de Jesus foram pastores e não reis. Isto 
também fala da sua identidade, agora a divina. Apesar da 
célebre menção à visita dos sábios orientais, quem primeiro 
apareceu para ver o menino Jesus foram pastores. Classe de 
gente pouco relevante no cenário social da região. Mas gente 
que percebeu espiritualmente que estava diante de si alguém 
além de um simples recém-nascido. Eles conseguiram enxergar 
além. Viram e assimilaram o que muitos nunca viram, e ainda 
hoje muitos não veem nem assimilam. Visão espiritual, 
portanto, pode ser muito bem associada ao nascimento de 
Jesus. Portanto no natal da forma disposta hoje, percebemos a 
guerra de Jesus para estabelecer verdades eternas, e o ladrão 
desejando roubar da nossa mente e visão o que Deus fez por 
nós. Daí para frente não foi difícil substituir o Papai do Céu pelo 
Papai Noel, e nem o presente da chegada do visitante ilustre pela 
mentira dos presentes existentes no saco do “bom velhinho”. E 
seu, como será o seu natal? 

- FIM -

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!

CANTATA DE NATAL

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

VOCÊ SABIA?

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios do 
Coral da IBG. Liderados pelo maestro Arthur Veiga, os 
coralistas 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.

"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

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



15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Quarta

Terça

Sexta

Sábado

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

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

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Quinta

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Atividades Semanais

Segunda

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: 21041-531 DEZEMBRO

11 JANEIRO

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

Presb. Bráz Ferreira

82-99681.8535/98851.5525

82-98816.2412/99944.7125

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

dilsondbs@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Dilson Braga

Presb. Luiz Carlos

lulaelu@gmail.com
82-99331.7052

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Pr. Javan Medeiros

javanmedeiros@hotmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE FIM DE ANO
20h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

DEZEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

24
CANTATA DE NATAL
20h, 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

22.Dez : Carlos Alberto

22.Dez : Anne Victoria

22.Dez : Charles Antonio

23.Dez : Esthevan Botelho

24.Dez : João Vitor

24.Dez : Cláudia de Oliveira

25.Dez : Gelza Maria

26.Dez : Esthevan Botelho

26.Dez : João Vitor

27.Dez : Cláudia de Oliveira

 98842-0753)

 98705-5637)

 98801-4693)

 99992-7772)

 98881-5147)

 99691-0017)

 99190-0414)

 98894-9410)

 98834-1341)

 3374-5316)
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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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