ANIVERSARIANTES DA SEMANA
19.Fev : Sonia Aparecida

) 98874-6103

20.Fev : Valdileide Araujo

) 98846-7504

20.Fev : Kaike Pereira

) 98836-7384

20.Fev : Adeilson Presciliano

) 98838-3221

20.Fev : Erica Patrícia

) 98704-6647

21.Fev : Lucas Costa

) 99829-4907

21.Fev : José Roberto

) 98881-4538

22.Fev : Thaane Esther

) 99406-9494

22.Fev : Marília Camila

) 99941-0059

23.Fev : Sannya Kathllyn

) 98820-0751

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.

22

FEVEREIRO

CINE EVANGELISMO
19h, na Sala de Teologia

23

FEVEREIRO

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

23

FEVEREIRO

TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO e
CULTO DA UNIÃO MASCULINA

"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, 17 de fevereiro de 2019 - Nº532
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 - Quarta com Deus
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

RADICAL
Palavra do pastor - Pág. 2

Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

uma mudança

UMA MUDANÇA RADICAL
pastorharry@ibgenesis.com.br

Gn 33:4
“Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçando-se ao
seu pescoço, o beijou.”
A rivalidade entre Esaú e Jacó começou de forma
surpreendente antes que eles nascessem, quando ambos
ainda estavam no ventre de sua mãe Rebeca: “E os filhos
lutavam dentro dela” (Gên. 25:22). O incomodo físico foi sem
dúvida bastante difícil para a mãe na sua gestação. Rebeca
não entendia o que estava acontecendo no seu ventre e o
relato bíblico diz que ela “foi perguntar ao SENHOR o que
ocorria entre os meninos” Gn 25:22. A resposta de Deus à
oração daquela mãe veio sem demora: “O Senhor lhe disse:
Duas nações se formam no teu ventre, e dois povos se
dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que
o outro povo, e o maior servirá ao menor” Gn 25:23. Disto,
entendemos que Deus previu o que ocorria ali.
Jacó nunca aceitou o fato de não ter sido o primogênito, na
hora do seu nascimento todos viram que sua mão segurava o
pé do irmão - Gn 25:25,26. Quando os rapazes chegaram à
mocidade, suas diferenças se fizeram ainda mais evidentes.
Esaú parecia com o pai, gostava de caçar, passava muito
tempo fora de casa, já Jacó era parecido com a mãe, gostava
de ficar em casa ajudando nas tarefas domésticas (Gn
25:27,28). Até aqui o que se observa é a completa inabilidade
dos pais no trato das diferenças estabelecidas entre os irmãos.
Eles deveriam com maturidade ter amparado os filhos,
disciplinando-os e discipulando. Ao invés disto, eles criaram
preferências distintas acirrando a disputa que havia entre os
dois.
A rivalidade e o contraste entre Esaú e Jacó quando Esaú
chegou a casa esgotado e faminto iria se manifestar nefasta.
Esaú pediu a Jacó que lhe desse uma parte do guisado de
lentilhas que havia preparado. Jacó encontrou aqui a
oportunidade que desejava, propondo trocar o prato pela
primogenitura. As Escrituras declaram que Esaú foi
imediatista, desprezando seus direitos de primogênito preferiu
ficar com o prato de comida— 32-34. O imediatismo é um mal
que assola a humanidade, e creia, não somos muito diferentes
de Esaú. É incrível, mas o que aconteceu com Esaú, com todos
os prejuízos oriundos em razão do seu erro é repetido por
muitos crentes, que trocam a benção de uma vida espiritual
aprovada por Deus em razão da fome por coisas banais.
O mais grave de tudo é que os meninos eram crentes, mas
revelavam uma completa inaptidão a uma vida de fé. Como
eles, muitos passam anos na igreja, caminhando próximo de
Deus, sem revelar nenhum nível de correção e crescimento. É
certo o que dizia vovô: “Quando não corrigimos os nossos
erros, a vida vai corrigir”. Foi o que aconteceu com Esaú e Jacó.
Eles tiveram que viver separados por muitos anos, cheios de

ódio, incertezas e amarguras, até que Jacó encontrou a correção
que a vida aplicou através dos distúrbios sofridos na casa do seu
sogro.
Quando tudo parecia perdido, Jacó começou a ter encontros com
Deus. Estes encontros mudaram sua perspectiva em relação a
vida. O resultado final é lindo. Depois de muitos anos distantes,
agora estavam novamente se reencontrando. O que poderia ser
um encontro trágico, terminou com um demorado abraço e um
beijo entre os dois. Demorou, mas agora deram uma bela
demonstração de que Deus, a vida e o tempo se encarregaram
de consertar suas imperfeições. Ei você que passou a vida
sofrendo a disciplina aplicada pela vida por causa das suas
incorreções, há possibilidade de uma reconstrução. Ela começa
em bons encontros com Deus. Este é o único caminho para uma
mudança, para um reencontro com a felicidade e com um
maravilhoso final feliz. Quando pais não disciplinam, quando
não manifestamos uma atitude coerente coma nossa fé, Deus
aparece e muda todo o quadro, produzindo um destino bem
melhor do que parecíamos que iríamos ter. Mas uma coisa
precisa ser dita aqui: Deus só nos muda se desejarmos, se
consentirmos com esta mudança.

CULTO DE HOMENS
No dia 23 de fevereiro (sábado), a União Masculina Homens de
Honra, da Igreja Batista Gênesis, estará organizando o
primeiro culto de 2019 direcionado a você, homem. Será um
momento de comunhão, louvor e ministração da palavra com a
participação do preletor Pastor Anderson Vilaça, da Igreja
Batista da Lagoinha. Não fique fora desse encontro. Será às
19h, na sala do Mega Culto da IBG.

FEIJOADA PRÉ RETIRO
No dia 24 de fevereiro, às 12h, aqui na IB Gênesis, será
oferecida uma feijoada no valor de R$ 10,00. Os ingressos já
estão à venda com Luis e Val. Serão apenas 130 ingressos
disponíveis. Você terá a opção de consumir sua feijoada no local
ou levar para viagem. Corra e garanta o seu! Toda a renda será
revertida para a realização do Retiro da Família 2019, que
acontecerá em março.

- FIM -

QUARTA COM DEUS
ELAS EM ORAÇÃO
O Ministério Feminino Elas no Altar, da IBG, convida você,
mulher, para desfrutar de um momento de oração, intercessão e
ministração na presença de Deus. Será o encontro Elas em
Oração, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 19 de
fevereiro, às 19h30, na sala Dorcas. Não deixe de comparecer e
traga uma amiga para orar com você!

CINE EVANGELISMO
Você gostaria de obter mais argumentos para defender a sua
fé? Então você não pode perder o Cine Evangelismo, promovido
pelo Ministério de Missões da IBG. Será no dia 22 de fevereiro,
às 19h, na Igreja Batista Gênesis. Venha participar desse
momento de interação e crescimento.

CULTO DE JOVENS
No dia 23 de fevereiro, o Geração Atitude convida você a
participar do Culto de Jovens, que acontecerá às 19h30, no
templo da Igreja Batista Gênesis. Não perca essa oportunidade
de, junto a outros jovens, louvar e aprender mais do Senhor!

Os nossos cultos de Cura e Libertação, que acontecem às
quartas-feiras, passarão a ser chamados Quarta com Deus.
Com início às 20h, aqui na Igreja Batista Gênesis, estaremos
reunidos a fim de conhecermos mais do Senhor. Se você ainda
não participa, não perca a oportunidade. Brevemente, novas
séries de estudo serão apresentadas. Fique atento e participe!

RETIRO DA FAMÍLIA
As inscrições para o Retiro da Família 2019 continuam abertas!
O tema deste ano será “O protagonista - Uma história
sobre os coadjuvantes de Deus”. 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 responsáveis. No caso do alojamento e chalé,
as crianças dormem na cama dos responsáveis. Fiquem
atentos ao informativo para atualização das informações.
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)
Acomodações:
- Alojamento (100 vagas) - R$ 315 por pessoa
- Barraca (100 vagas) - R$ 250 por pessoa
Para mais informações, procure o irmão Júnior (99995-1495)
ou Ulisses (98830-7656).

