
Esta sessão do texto bíblico começa com duas perguntas muito 
interessantes de Deus ao seu povo: Miquéias 6:3 – “Meu povo, 
o que foi que fiz contra vocês? Fui muito exigente?” Deus fez 
estas perguntas porque as atitudes do seu povo não condiziam 
com os benefícios que Ele havia produzido em favor deles.

O Faraó havia notado que a benção divina sobre o seu povo 
produzia uma fertilidade incomum, e por um raciocínio lógico 
pensou: “Não demora e eles serão maioria aqui.” Por esta 
percepção, havia determinado morte a cada menino que 
nascesse de uma mãe hebreia (Ex 1:22). Essa ordem colocou 
em risco a vida de Moisés, que era ainda um bebê. É aqui que 
vai se sobressaltar o nome de uma mulher incrível. Sua 
estratégia foi a de acompanhar a descida do menino Nilo 
abaixo. Quando finalmente o menino esbarrou em uma 
caravana onde a filha de Faraó estava lá para tomar banho, foi 
Mirian, a própria irmã do menino quem sugeriu a filha de Faraó 
que chamasse a mãe do menino. Condoída com aquela cena, a 
de um menino em um pequeno barco de vime descendo rio 
abaixo, ela manda Mirian ir chamá-la. 

Mirian era uma mulher incrível, e na semana do dia 
internacional das mulheres serve como uma legítima 
representante de todas as mulheres. Por sua ação, a Filha de 
faraó pagou para a mãe e a irmã para cuidarem do menino 
enquanto amamentava. Depois disto, levaria Moisés para ser 
criado por Faraó como filho adotivo. Estrategista, Deus era 
quem estava por trás de tudo isto. Ele infiltra o libertador na 
casa do monarca egípcio, para depois se tornar agente do 
milagre divino da libertação do seu povo. Não é incrível? E 
quem Deus usou para execução de todo este Plano? Mirian, 
lógico. Com sua forma sábia de lidar com a adversidade salvou 
a vida de Moisés, propiciando a Deus condições para 
desenvolver o seu plano de libertação dos hebreus (Ex 2:7). 
Elas, as mulheres, sempre foram canal de bençãos divinas 
para nós.

Uma crise hídrica levou o seu povo ao Egito, e lá, a 
prosperidade é alcançada, isto pode ser visto na história de 
José, que chegou a ser governador de todo o Egito.

Deus foi o primeiro pastor do seu povo, e ele sempre aparece 
nas horas que nos desgarramos. É assim desde o princípio: Gn 
3:9 - “Adão, Adão, onde está você?” Certamente foi por isto 
ficamos conhecidos por “ovelhas” e ele como “Pastor de 
ovelhas.” As ovelhas são débeis, se desgarram infantilmente 
como muita frequência do bando e parecem não ter noção dos 
riscos que isto representa. Sozinhas quase nunca conseguem 
achar de volta o caminho que a levará ao grupo de ovelhas que 
fazia parte, e que contam com a proteção do seu pastor.  

Miquéias 6:4
“Eu o tirei do Egito, e o redimi da terra da escravidão; enviei 

Moisés, Arão e Miriã para conduzi-los.”
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Quando Deus questiona a atitude repugnante do seu povo, que 
qual ovelha se desvia facilmente depois de receber seus 
benefícios, lá aparece novamente o nome de Mirian. Em uma 
sociedade patriarcal, onde quase sempre era o homem era 
quem recebia as honras da execução das ordens divina, lá 
estava nome de Mirian se destacando. Falando as suas débeis 
ovelhas, que se desgarram com facilidade do caminho da 
benção, Deus justifica que não havia causa para eles se 
desgarrarem, pois havia dado três pastores para guiá-los no 
caminho da libertação: Moisés, Arão e Mirian. Isto mesmo, 
Mirian foi dada como pastora auxiliar de Moisés para conduzir 
aquela multidão rumo a terra prometida. Foi assim que 
aconteceu.

Atenção, mulheres! O primeiro A TARDE É DELAS já tem data e 
será muito especial: vai acontecer no próximo sábado, 14 de 
março, às 17h, em nossa igreja. O tema deste encontro será 
GRATIDÃO. Todas as mulheres estão convidadas para este 
momento especial. Vamos fazer a contagem regressiva e 
começar a convidar as amigas!

A TARDE É DELAS!

Grupos de Relacionamento (GR) é um ministério da IBG que 
coloca em prática o relacionamento com Deus, com os irmãos e 
com os de fora da igreja, proclamando Cristo e vivendo um 
estilo de vida cristão relacional. 

Ficou interessado e quer conhecer mais sobre o GR? Acesse o 
Instagram @gr.ibgenesis, acesse o site da igreja 
(ibgenesis.com.br) ou fale com a Val e Luiz pelo número 
99991-4425.

VOCÊ SABE O QUE É GR?

Os encontros de GR acontecem uma vez por semana, nas casas 
dos irmãos, em diversos bairros da cidade. O objetivo é 
simples: ALCANÇAR os que não conhecem a Cristo, gerar 
RELACIONAMENTO entre estes e os que já são cristãos e 
implantar o valor do SERVIÇO no reino de Deus.

Na IBG, as apresentações de crianças ocorrem sempre no 
terceiro domingo do mês. A próxima será no próximo domingo, 
dia 15 de março de 2020. Se você deseja apresentar uma 
criança, você deve enviar um e-mail até o dia 11 deste mês 
para secretaria@ibgenesis.com.br contendo:
    ► Nome do pai e da mãe completos;

    ► Data de nascimento
    ► Foto digitalizada
A apresentação só será realizada com as informações 
solicitadas.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

    ► Nome da criança completo;

FIQUE SABENDO...

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.

pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de
Deus." Lucas 18:16

CORAL KIDS

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. 

"Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!

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.

SOBRETUDO, MULHER

Adolescente, criança, adulta, casada, solteira, divorciada, 
viúva, mãe, filha, nora, sogra... Algo as ume, independente da 
função, idade, classe social ou estado civil: são mulheres! Ao 
mesmo tempo unem em si mesmas características tão 
diferentes: são delicadas, mas fortes; amorosas, mas firmes; 
sensíveis, mas seguras. A Bíblia nos diz que são virtuosas 
(Provérbios 31). Desempenham com maestria todos os papeis e 
funções conferidos a elas porque são, sobretudo, mulheres. 
Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, queremos expressar 
nosso reconhecimento e gratidão a Deus por tê-las criado.



Sexta

20:00 - Ensaio do Coral

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

20:00 - Quarta com Deus

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

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

08:00 - Consagração

18:00 - Culto da Família

Sábado

19:00 - Intercessão

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Quarta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Domingo

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Terça

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quinta

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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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: 21041-514 MARÇO

20 MARÇO

Presb. Bráz Ferreira

82-99934.6906

82-9933.7962

82-99999-8070

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Marcelo Oliveira

Presb. Luiz Carlos

Pr. Harry Tenório

pastorjesse@ibgenesis.com.br

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pastores e Presbíteros

82-99190.9880

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

Pr. Javan Medeiros

Pr. Enoque Marques

enoque2013@gmail.com

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

82-99675.0706/99132.7761

82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO UNIÃO FEMININA
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

MARÇO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala de teologia

13
ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala de teologia

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

CHOCOLOJA SABOR DE MEL
Sabores de trufas: brigadeiro, beijinho, amendoim,

morango, limão e maracujá.

Organização: Rafaela Priscila e Carlos André

Telefones: (82) 99651-4558 // 98724-8584

Instagram: @chocolojasabordemel

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

08.Mar : Ismar Alexandre

10.Mar : Talles Marques

11.Mar : Maria Beatriz

11.Mar : José Ronaldo

11.Mar : Isaías Albuquerque

12.Mar : Erivaldo Lúcio

12.Mar : Erijhon Timótio

13.Mar : Anderson Soares

13.Mar : Rafaell Victor

 99968-0366)

 99997-9058)

 99816-0007)

 98817-4809)

 99691-3180)

 98706-2739)

 98812-5807)

 98879-5134)

 99994-1773)
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgmaceio /ibgmaceio@ibgmaceio

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