
19:00 - Intercessão

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Quarta com Deus

Quinta

Sexta

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

Sábado

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Quarta

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Atividades Semanais

17:00 - Intercessão

Segunda

18:00 - Culto da Família

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

Domingo

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

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.

82-99934.6906

lulaelu@gmail.com

Pr. Guilherme Cerqueira

Presb. Luiz Carlos

pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-99990.9030

Pr. Jessé Pimentel

Pastores e Presbíteros

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

82-99331.7052

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

pastorharry@ibgenesis.com.br

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

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

Maceió, 03 de fevereiro de 2019 - Nº530

informativo semanal

Marcos 10:50

"Lançando de si a 
capa, levantou-se 
de um salto e foi 
ter com Jesus." 

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. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-515 FEVEREIRO

16 FEVEREIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CASAIS
19h30, no templo

ESPAÇO BUSINESS

FEVEREIRO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

PORTAS ABERTAS (Geração Ativa)
19h, externo

10
CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

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!

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)

Aceitamos cartões!

Palavra do pastor - Pág. 2

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

04.Fev : Aline Chaves

05.Fev : Rosiane de Oliveira

05.Fev : Geane M. de Britto

06.Fev : Beatriz Verçosa

06.Fev : Ivone Vieira

08.Fev : Matheus Pereira

09.Fev : Maria Quitéria

09.Fev : Ana Beatriz

 98812-2990)

 99104-6273)

 98816-2725)

 99968-0355)

 3324-2671)

 98733-4728)

 98831-2792)

 3324-4062)



pastoharry@ibgenesis.com.br

“Se eu falar, a minha dor não cessa, e, calando-me eu, qual 
é o meu alívio?”

Jó 16:6

Jesus identificou esta deficiência nos discípulos, por isto, em 
Mateus 6:33-34, ministrou um remédio para quem sofre de 
ansiedade: “Buscai, assim, em primeiro lugar, o Reino de Deus 
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o 
amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal 
que cada dia traz em si mesmo.” É fácil seguir este trilho? É 
nada! Por isto tem tanto religioso vivendo na superficialidade 

Se fosse escolher dez dos melhores homens que já passaram 
pela terra, ele estaria presente na minha lista, e acho que na 
sua também. O seu padrão de excelência é simplesmente 
quase inalcançável para uma pessoa comum. Philipe Yancey 
afirma que a questão essencial de Jó não é o sofrimento, mas a 
questão da fé. Como lidar com o sofrimento sem ficar ansioso, 
e mantendo a fé firme em Deus quando Ele parece silenciar, 
quando seu comportamento parece ser contraditório e 
ambíguo? Como continuar crendo no meio das tragédias? 
Como confiar em um Deus Todo-Poderoso que parece distante 
e insensível à minha dor?

O fato de ter sido um homem de destaque e, espiritualmente, 
uma inspiração para nós, não Jó torna Jó perfeito. Esta 
percepção me enche de consolo e força emocional, porque se 
ele suportou tudo aquilo e ainda tinha imperfeições, então há 
esperança para mim. A culpa de Jó estava na esfera da sua 
maior limitação. Ele testemunha acerca do quando sofreu, com 
as dores produzidas por um caráter inseguro e ansioso. Ele 
mesmo testemunha: “Porque aquilo que temia me sobreveio; 
e o que receava me aconteceu.” - (Jó 3:25). Esta percepção 
revela um lado ambíguo de Jó, ele era um homem temente a 
Deus, que se esforçava para cumprir todos os bons princípios 
da fé, para ser um exímio marido e um honrado pai de família, 
mas ao mesmo tempo sua proximidade de Deus estava 
marcada pela superficialidade. Ele próprio na sua confissão 
afirma: “Eu conhecia Deus só de ouvir falar.” Este me parece 
ser o maior problema do cristianismo. Existe mais pessoas que 
conhecem Deus apenas na sua superficialidade do que na sua 
profundidade. Este era o caso de Jó.  

Cometemos muitos pecados por não conhecer realmente 
quem Deus é. A ansiedade é um problema crônico da nossa 
geração. Por que temos um estilo de vida tão estressado e nos 
preocupamos com tantas coisas? Porque, no fundo, não 
cremos na provisão de Deus e no seu cuidado sobre nós. Por 
que tememos? Porque simplesmente não descansamos no 
controle de Deus, certos de que as coisas estão sob seu 
controle e governo. Por que agimos de forma e autocentrada? 
Porque achamos que se não fizermos, Deus não fará.

CURA PARA ANSIEDADE

- FIM -

da fé, conhecendo bem os ritos litúrgicos, os dogmas e os 
preceitos da religião, mas conhecendo muito pouco a Deus. No 
Salmo 127:2, aprendemos algo importante para nós: “Aos seus 
amados ele o dá enquanto dormem.” Mas aprenda, este texto foi 
dado para cura da ansiedade, não foi dado para cura da 
malandragem. Para malandragem o texto que para cura é outro: 
Provérbios 6:6-11 – “Vai ter com a formiga, preguiçoso! 
Observa o seu comportamento e aprende! Ainda que não tenha 
nem chefe, nem governador, nem superior, contudo sabe que 
deve trabalhar bem no Verão, juntando alimento em vistas do 
Inverno. Mas tu preguiçoso, tudo o que sabes fazer é dormir! 
Quando é que te levantas e despertas? Deixa-me dormir mais 
um bocado! E continua, pestanejando mais um bocado, 
cruzando mais um bocado os braços, ficando mais um bocado na 
cama! É assim que a pobreza te chegará, como um ladrão — sem 
estares a contar. E a miséria te destruirá, como por um bandido 
armado.”

  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). 

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

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.

Onde: Rancho Pé de Pinhão (Marechal Deodoro-AL)

RETIRO DA FAMÍLIA 2019

Quanto:

Quando: 2 a 5 de março de 2019 (feriado de carnaval)
Preletor: Pr. Paulo Felipe (CIBI Campinas/SP)

Fique atento ao informativo para atualização das informações e, 
desde já, contamos com sua oração para que Deus derrame o 
Espírito Santo naqueles dias.

Tema: Pois o tempo está próximo... você está preparado?
13/02/19

Tema: As bodas do cordeiro

Os estudos acontecerão somente nos cultos das quartas-feiras, 
a partir das 20hs. Não fique de fora!

Na quarta-feira, dia 23 de janeiro, demos início à uma série de  
quatro estudos intitulada A volta de Jesus. Estamos tendo 
noites abençoadas com palavras ministradas pelo Professor 
Cláudio Fonseca. Acompanhe os próximos temas:

06/02/19

SÉRIE: A VOLTA DE JESUS

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, procure os irmãos Val (99991-4425) e 
Luis, responsáveis pela integração.

ACLAMAÇÃO DE MEMBROS

OFERTA DE CEREAIS

O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma 
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1 kg de arroz, 
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível, 
nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo 
domingo de cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e 
auxiliarmos nossos irmãos que estão passando por algum tipo 
de dificuldade financeira. Firme esse compromisso com Deus, 
com seu próximo e não esqueça sua oferta!

“Quando alguém oferecer a Jeová uma oblação de oferta de 
cereais, a sua oblação será de flor de farinha; nela deitará 

azeite, e sobre ela porá incenso.” Lv 2.1

CULTO DE CASAIS

Atenção, casais! No dia 15 de fevereiro teremos o primeiro 
culto direcionado a vocês, realizado pelo Ministério Vida Melhor 
da IBG. O encontro acontecerá às 19h30 e terá como preletor o 
Pastor Oséias Nunes, da Igreja Batista Betel de Guaíba, RS. 
Não percam!

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.

PROJETO IG. BATISTA DO PORTO


