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Matheus David
Elias Gomes
Laís Marinellen
Sebastião Falcão
Jorge Valdo
Hilquias Daniel
Layse Twane
Ryan Michael
Rita de Cássia
Narah Sofia
Maria Aparecida
Eudes Mayk

98142-8170
99968-1788
98840-5590
98713-5950
98827-7316
98852-0626
99136-8016
3344-3449
99322-0337
3324-1963
99128-1321
98133-8433

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Relacionais;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

02

FEVEREIRO

SÁBADO DA LIDERANÇA
19h, na sala do Mega Culto

02

FEVEREIRO

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

10
CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

FEVEREIRO

"Lançando de si a
capa, levantou-se
de um salto e foi
ter com Jesus."
Marcos 10:50
Meditação
Há alguma capa que
o inimigo tem
colocado sobre você?
A capa do cego, e
mendigo Bartimeu,
era a autorização
para que ele fosse
tratado como tal.
Muitas vezes temos
capas da mentira,
que aparentemente
nem vemos, e isso dá
autoridade para o
inimigo agir em
nossas vidas. Mas se
à lançarmos fora e
formos para Jesus
numa atitude de
abandono do erro, Ele
é fiel e justo para nos
perdoar, purificar e
trocar nossas vestes.

ESPAÇO BUSINESS
DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para
todos os eventos: Makeup Social, Noivas,
Formandas, Ensaios Fotográficos.
Instagram: @makeupdriellinascimento
Fone: (82) 99610-4944 / 98716-3028 (WhatsApp)

Maceió, 27 de janeiro de 2019 - Nº529
informativo semanal

Aceitamos cartões!

REY HOUSE EVENTOS
Programe sua festa de casamento, aniversário,
confraternizações e eventos em geral conosco.
Descontos especiais de inauguração!
Consulte-nos pelo (82) 99641-2821.
Gerência: Diana Rey
Um Brinde à sua Felicidade!

Atividades Semanais

Pastores e Presbíteros

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
14:00 - Ensaio dos Adolescentes
15:00 - Esportes
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525
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

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50

Palavra do pastor - Pág. 2
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

A ESTRADA PARA O PERDÃO
pastoharry@ibgenesis.com.br

Gênesis 4:8
“E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que,
estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu
irmão Abel, e o matou.”
Contar a história do primeiro homicídio que houve na terra é
também rever a história das nossas crises de relacionamento,
tanto na horizontal como na vertical. Tudo começou com a
bíblia nos informando que depois de crescidos o Abel se tornou
um pastor de ovelhas, e Caim um agricultor (2). A segunda
informação já é a de Caim trazendo uma oferta ao Senhor, algo
como a décima parte daquilo que o campo havia produzido, o
que me parece bastante louvável.
Nesta fase do texto sou invadido por um monte de perguntas,
do tipo: Quem ensinou Caim a ofertar para Deus? Teria sido o
próprio criador? Ou será que foram seus pais? Quem o levou a
alimentar este sentimento tão nobre da gratidão? Teria sido
seu pai ou esta virtude de caráter era um traço da sua
personalidade? A quem ele ofertava? Ainda não existia a figura
de um sacerdote? Por que o desleixo em ofertar os frutos
defeituosos? Teria sido pela usura? Como podem habitar dois
sentimentos tão distintos em uma mesma pessoa? Será que
sofria de algum tipo de transtorno? Estas perguntas tão velhas,
mas se revelam atuais quando olhamos para nossa
espiritualidade sendo exercida em relação a Deus. Todos os
dias somos capazes de fazer grandes ações, mas no meio delas
revelar toda nossa pequenez de caráter. Como Davi, somos
capazes de nos ofertarmos para lutar contra Golias, e
vencermos o gigante, mas não conseguimos dizer não aos
desejos da nossa carne.
Abel ofereceu o primogênito de todas suas ovelhas. Ele não só
separa o primeiro animal a nascer, como tinha cuidado em não
oferecer nada defeituoso para Deus. Este pequeno gesto, o de
dar primazia a Deus antes de tudo, o de querer apresentar o
seu melhor, parece ter sensibilizado, atraído e feito o coração
de Deus alegre. Aqui também cabem as mesmas perguntas,
mais algumas: Ele teria sido influenciado pelo irmão a ofertar?
Considerando esta possibilidade, por que não ofertou de forma
defeituosa como o irmão? Acho que a grande diferença estava
no caráter da oferta. O que parece relevante agora nem é a
oferta, mas o coração apaixonado de Abel versus o coração
frígido de Caim. O Caim não tem comprometimento algum com
a qualidade do que oferta, enquanto o Abel está totalmente
comprometido a dar rápido a sua demonstração de gratidão a
Deus pelo que ele tem lhe dado. Não é só a qualidade do que se
oferta, mas a pressa com que ofertou. Não é só a pressa com
que se oferta, mas a paixão aplicada no gesto.
O desfecho desta história é tão dramático quanto didático.
Deus observa e rejeita o sacrifício de Caim. Isto promove uma
tempestade de sentimentos negativos em seu coração em

relação ao seu irmão. Ele não sabe administrar sentimentos, e
leva seu ciúme as últimas consequências matando seu irmão.
Fica bem claro que Caim tinha dificuldades tanto no seu
relacionamento com Deus, como no que desenvolvia com seu
irmão. Em ambos ele se revelou deficiente, gerando problemas
seríssimos para sua vida. A grande pergunta que cabe aqui é:
Como você se relaciona? Com quem, poderia me perguntar
você. Com Deus ou com meu irmão? Não com você mesmo,
porque todos estes erros de Caim aconteceram porque ele não
soube se conhecer, tampouco soube combater a pequenez dos
seus sentimentos. Foram eles quem revelaram seu caráter
deficiente, e o fato mais grave é que em nenhum momento nós
constamos ele lutando contra isto. Não chora, não se arrepende,
não sabe construir uma estrada para o perdão.
- FIM -

CULTO: EFEITO BORBOLETA
No dia 02 de fevereiro, próximo sábado, haverá mais um culto
da Geração Ativa. O encontro será às 19h30 e abordará o tema
Efeito Borboleta. Está curioso para saber? Então vem e traz
um amigo com você!

SÉRIE: A VOLTA DE JESUS
Na quarta-feira da semana passada demos início à uma série de
quatro estudos intitulada A volta de Jesus. Serão noites
abençoadas com palavras ministradas pelo Professor Cláudio
Fonseca. Segue aí nosso cronograma:
23/01/19
Tema: A volta de Jesus Cristo

RETIRO DA FAMÍLIA 2019

30/01/19
Tema: O tribunal de Cristo

Continuam as inscrições para o Retiro. Ainda restam vagas para
alojamentos e barracas. As inscrições e vagas para chalé
estão esgotadas!

06/02/19
Tema: As bodas do cordeiro

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.
Fique atento ao informativo para atualização das informações e,
desde já, contamos com sua oração para que Deus derrame o
Espírito Santo naqueles dias.
Preletor: Pr. Paulo Felipe (CIBI Campinas/SP)
Quando: 2 a 5 de março de 2019 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão (Marechal Deodoro-AL)
Quanto:
Ø Alojamento (100 vagas) - R$ 315,00 por pessoa
Ø Barraca (100 vagas) - R$ 250,00 por pessoa
Para mais informações procure o irmão Júnior (99995-1495) ou
Ulisses (98830-7656).

13/02/19
Tema: Pois o tempo está próximo... você está preparado?
Os estudos acontecerão somente nos cultos das quartas-feiras,
a partir das 20hs. Não fique de fora!

PROJETO IG. BATISTA DO PORTO
Este é um projeto para construção da congregação no bairro do
Porto, em Santa Luzia do Norte. Lá, ganhamos um terreno e,
próximo a ele, vários queridos irmãos se reúnem
semanalmente. Temos um DESAFIO para você! Além de poder
participar orando ou colocando a "mão na massa", convidamos
você para que possa dar uma oferta de amor para que a igreja
fique pronta o mais rápido possível, para que seja um lugar de
salvação naquela cidade. As doações podem ser realizadas ao
final dos cultos aos domingos, diretamente no stand do Projeto
que fica na entrada da igreja. Para mais informações, entre em
contato com o presbítero Bráz.

ACLAMAÇÃO DE MEMBROS
Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de
membros vindos de outras igrejas, quando não trazem carta de
recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer parte da
nossa comunidade de fé, é imprescindível participar de dois
encontros que ocorrerão durante a Escola Bíblica Dominical
(EBD) dos dois primeiros domingos de fevereiro, dias 03 e 10.
Mais informações com os líderes Val (99991-4425) e Luis,
responsáveis pela integração.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de fevereiro. Para isto você
deve mandar um e-mail até o dia 13 de fevereiro para
secretaria@ibgenesis.com.br contendo (1) nome do pai e da
mãe completos, (2) nome da criança completo, (3) data de
nascimento e (4) uma foto anexado ao e-mail. A apresentação
só será realizada com as informações solicitadas.

