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Fechando o quarteto de grandes deuses do mundo atual está a Beleza. Juntamente com o Dinheiro, o Sexo e as Bebidas 
Alcoólicas, ela tem uma grande influência sobre as pessoas. É curioso notar que, mesmo em meio grandes a crises 
econômicas, a indústria da Beleza não pára de crescer. Mesmo sem dinheiro no bolso, algumas pessoas não deixar de 
investir em sua Beleza, não deixam de correr atrás de se sentirem bonitas.

Escolha e realize uma das dinâmicas abaixo.

Imagem do corpo

• Objetivo: Desenvolver a consciência dos participantes em relação ao seu físico; perceber o papel dos meios de 
comunicação ao influenciar nossa auto-imagem e como esta afeta nossa conduta; introduzir um conceito mais amplo 
de beleza;
• Material: cartolina, revistas, tesouras, cola e papel cortado em pedaços;
• Desenvolvimento:

1. Dividir os participantes em dois grupos segundo o sexo: homens e mulheres (se for necessário, subdividir cada 
metade para que se formem equipes de cinco ou seis pessoas);
2. Pedir ao grupo das mulheres que faça uma colagem sobre o homem ideal e ao grupo dos homens, sobre a mulher 
ideal;
3. Cada subgrupo apresenta sua colagem aos demais;
4. Plenária: discutir os seguintes pontos:

a. Quais atributos nas mulheres atraem os homens?
b. Quais atributos nos homens atraem as mulheres?
c. Que diferença entre homens e mulheres você percebe, analisando os trabalhos apresentados?
d. O que, para você, é mais importante na escolha do cônjuge?
e. Qual o papel que a imagem corporal ocupa na sua escolha?
f. Como se forma em nós a ideia de “corpo atraente”?

5. Fechamento: o facilitador conclui o trabalho mostrando que existe uma beleza além da física, chamando a atenção 
para a importância desta beleza interior estar refletida no físico, pois é ela que ilumina e dá cor ao ser humano.

Meu amigo do espelho

• Objetivos: Promover interação entre os participantes e identificar como cada participante se enxerga
•  Material necessário: Caixa com espelho dentro, papéis pequenos (1 por participante)
• Desenvolvimento da atividade: 
1. Cada participante deverá escrever o seu nome em um papel que será (supostamente) colocado em uma caixa;
2. Cada participante deverá olhar a caixa e apresentar a pessoa que o facilitador apontar dentro dela, dizendo o que ela 
gosta, algum hobbie, características físicas, etc, com o suposto pretexto de a turma descobrir quem aquela pessoa tirou;
3. O facilitador deverá perguntar para o grupo após cada apresentação: Foi muito difícil descrever as características da 

Na última célula, fomos ministrados sobre algumas estatísticas e princípios bíblicos sobre o consumo de Bebidas Alcoólicas.

Perguntas:

Como foi a sua semana de reflexão sobre as estatísticas e princípios bíblicos apresentados na última célula? Você 
vivenciou alguma situação em que teve que se fazer as perguntas feitas ao final?

Beleza?
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pessoa da caixa? Por quê?
• Conclusão: Cada um de nós tem uma série de características que nos fazem diferentes uns dos outros. A cor de nossa 
pele, olhos, cabelos, a nossa personalidade, tudo foi feito com um propósito por um Deus que é apaixonado por nós. 
Mas, infelizmente, vivemos nos esquecendo disso. Tem dias em que nos olhamos no espelho e queremos ser qualquer 
pessoa, menos a que estamos vendo. Um dos motivos disso é porque os outros insistem em dizer qual é a característica 
mais importante, que faz com que cada um seja classificado como dentro ou fora do padrão.

Leia e discuta com os participantes os pontos abaixo.

Para termos uma idéia de como a Beleza é supervalorizada em nosso mundo, vejam só alguns destaques da mídia:

• Gastos com beleza devem somar  R$ 59,3 bilhões em 2013, diz pesquisa. Valor representa alta de 124% na 
comparação com 2003, diz Data Popular. 21% das mulheres de classe média vão 3 vezes por mês ou mais ao 
salão (G1);
• Salão de beleza é setor de destaque na economia brasileira. Os brasileiros estão cada vez mais vaidosos e 
chegam a gastar um bilhão nos salões (CPT);
• O aquecido mercado da beleza. Negócios relacionados à estética crescem acima da média. Despesas com 
depilação, cabeleireiro e manicure dispararam (Jornal do Commercio);
• Salões de beleza lideram empreendedorismo em SP (Estadão);
• Segmento de beleza é a nova aposta de franquias. Aumento da renda das brasileiras e a procura por serviços 
especializados fazem com que serviços de estética e esmalterias ganhem novos investidores (O Dia);
• Beleza é fator determinante para o sucesso profissional, diz pesquisa (Ceviu).

Assim como no caso do Dinheiro e do Sexo, o problema não está na Beleza em si, mas no lugar que ela ocupa em 
nossos corações. Geralmente, pessoas que têm baixa auto-estima e auto-imagem negativa, procuram compensar isso 
investindo no alcance de uma beleza deslumbrante e impecável. Mas a Bíblia ensina de maneira clara que a beleza, 
apesar de ter o seu valor, não deve ocupar o lugar mais importante.

1. O homem vê a beleza, mas o Senhor, o coração

Samuel recebe de Deus a ordem de ungir o novo rei de Israel. Para isso, ele é enviado pelo Senhor à casa de Jessé, cujo 
um dos filhos seria o novo rei. Ao ver Eliabe e sua beleza, Samuel pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir, 
1Samuel 16.6. Contudo, o Senhor lhe corrigiu, dizendo: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. 
O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, 1Samuel 6.7.

2. A beleza é passageira, mas o coração permanecerá

Em Provérbios 31.10-31, está escrito o famoso texto da mulher exemplar. Em seu penúltimo versículo, está escrito: A 
beleza é enganosa, e a formosura é a passageira; mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, Provérbios 31.30. 
A beleza é enganosa exatamente por ser passageira. Por isso, tanto a mulher quanto o homem, devem buscar valor 
e elogios em algo permanente, em suas atitudes, especialmente em uma vida agradável a Deus. Por isso é que em 
Provérbios 11.22 também está escrito: Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta.

3. A verdadeira beleza é a do coração, que se manifesta no comportamento

Em 1Pedro 3.1-7, está escrito:

Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja 
ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A 
beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. 
Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é 
de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, 
cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e 
o chamava senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo 
vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e 
co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.

O apóstolo Pedro é explícito em dizer que a verdadeira beleza não é a do corpo, da roupa ou dos adornos, mas a do 
coração, que se manifesta através do caráter e da conduta. A beleza da alma ofusca a do corpo. E como isso é verdade! 

leitura e Discussão:
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Basta que você se lembra de uma ocasião em que se aproximou de uma pessoa bonita e se arrependeu disso quando 
ela abriu a boca ou se manifestou em atitudes.

Conclusão:

Apesar de o mundo investir bilhões em Beleza, não podemos superestimar o seu valor. O Senhor olha o coração; o 
coração é que permanecerá e é nele que está a verdadeira beleza. Assim, avalie bem onde você está mais investindo.

Se você procura compensar uma grande insatisfação consigo mesmo através do investimento em uma beleza aparente, 
preste atenção ao que a Bíblia Sagrada fala a seu respeito e aceite isso:

• Você é especial e admirável, Salmo 139.14;
• Você é criação de Deus, Efésios 2.10;
• Você é amado por Deus, 1João 4.10;
• Você é a menina dos olhos de Deus, Zacarias 2.8;
• Você é chamado por Deus, Oséias 11.1;
• Você é geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, 1Pedro 2.9;
• Você é amigo de Deus, João 15.15;
• Você é servo de Deus, Isaías 41.9;
• Você é povo escolhido, santo e amado, Colossenses 3.12.

Apesar de tudo o que vimos, contudo, não podemos com isso cair no erro de desprezar o nosso corpo. A Bíblia diz, em 
1Coríntios 6.19-20: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes 
foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem 
a Deus com o seu próprio corpo.

Avalie:
• Quanto dinheiro você investe em sua Beleza? E quanto dinheiro você investe em seu coração?
• Quanto tempo você investe em sua Beleza? E quanto tempo você investe em seu coração?
• Quais são as mudanças que você precisa fazer para que os seus investimentos correspondam ao que foi 
ministrado nesta lição?

conclusão:

Desafio:

avisos:

Curso para casais, ministrado pelos pastores da Central, 
com o objetivo de abençoar as famílias, abordando de 
forma prática a temática do relacionamento conjugal. 

Curso para casais de noivos que estão se preparando para viver 
um casamento abençoado, de acordo com os princípios da 
Palavra de Deus.
Dia e horário:  Domingo, 16h - IBC1
Início das aulas: 15 de março
Data do retiro: 27 a 29 de março

AVANCE ADOLESCENTESCUrsos  para

CASAISCUrsos  para

Os cursos do Avance existem para aprimorar os líderes de célula, 
desenvolvendo-lhes as diversas capacidades necessárias para um ministério 
com excelência. São eles:

Doutrina (2 semestres)

Antigo Testamento (2 semestres)

1º Módulo: Domingo, 10h, IBC1
2º Módulo: Terça, 19h30, IBC2

1º Módulo: Sábado, 17h, IBC2
  Terça, 19h30, IBC2

1º Módulo:  Terça, 19h30, IBC2
  Quarta, 19h30, IBC3
1º Módulo:  Terça, 19h30, IBC2
2º Módulo: Quinta, 14h30, IBC1
  

Início das aulas: 
28 de fevereiro2015

CCM

Curso para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II

DOMINGOS,
10h, na IBC1

Cursos oferecidos:
1. Lidere Teen 1 (preparação para o Batismo)
2. Lidere Teen 2
3. Antigo Testamento Teen 1

Início das aulas: 
1 de março de 2015  
Término das aulas: 
21 de junho de 2015

Matrículas pelo site: 
www.ibcbh.com.br 

IBC 1: Rua Mar de Espanha, 570. Santo Antônio. 
IBC 2: Rua Luiz Soares da Rocha, 37. Luxemburgo.
IBC 3: Rua Major Barbosa, 166. Santa E�gênia.
IBC 4: Rua São João Nepomuceno 65, Vila Estrela.
IBC Petrovale: Rua Argentina, 490, Petrovale

Novo Testamento (2 semestres)

Missões (2 semestres)

Islamismo (Parceria com a M3) Segunda, 19h30, IBC1
Módulo: Temas e desa�os islâmicos da atualidade

Novo curso

Dia e horário: Terça, 19h30 - IBC1
Início das aulas: 03 de março

DIa FELIZ
NA SEDE CAMPESTRE

21 dias de Jejum e Oração
9 a 29 de março de 2015

No próximo sábado, 28 de fevereiro, aproveite a estrutura de lazer da nossa Sede Campestre 
para momentos de gostosa comunhão com sua família e sua Célula. 

Ana cláudia Machado
Dr. Ismael sobrinho
Samyr trad
bet lacerda

Preletores: 

Sábado, 7 de março, de 8h às 18h - IBC2
Informações e inscrições no site:

www.ibcbh.com.br

Eu lhes envio a 
promessa de meu Pai; 

mas �quem 
na cidade até serem 

revestidos do poder do 
alto.

Lucas 24.49

Conferência de Adoração
12 a 14 de abril


