ANIVERSARIANTES DA SEMANA
24.Fev : Ariana Constante

) 98739-5560

25.Fev : Rafael Matheus

) 99194-4585

25.Fev : Ana Clara

) 99991-3970

26.Fev : Sarah Sullivan
29.Fev : Stela Azevedo

) 98738-3838
)

01.Mar : Ranildo Oliveira

) 3241-3584

01.Mar : João Euclides

) 99687-6770

01.Mar : Sthefany Graziely

) 98885-5362

02.Mar : Elvis Deolindo

) 99625-0042

02.Mar : Maria Isabel

) 99381-6086

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;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Relacionais;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

25

FEVEREIRO

ENCONTRO DE MÚSICOS
19h30, no templo

2a5

MARÇO

RETIRO DA FAMÍLIA
no Rancho Pé de Pinhão

9
CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

"Lançando de si a
capa, levantou-se
de um salto e foi
ter com Jesus."
Marcos 10:50

MARÇO

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, 24 de fevereiro de 2019 - Nº533
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

A HISTÓRIA DOS COADJUVANTES DE DEUS
Palavra do pastor - Pág. 2

Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

O PROTAGONISTA

O PROTAGONISTA: A HISTÓRIA DOS
COADJUVANTES DE DEUS
pastorharry@ibgenesis.com.br

João 6:5
“Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se
aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para
esse povo comer?”
Deus é apresentado na Bíblia como protagonista, ele é o centro
para onde todas as atenções convergem. No entanto, o livro não foi
escrito para que conhecêssemos Deus como protagonista. Nele nós
iremos conhecer a história dos coadjuvantes de Deus. É aqui que o
livro se torna apaixonante.

os pães e peixes vão se multiplicando. De que forma, quando
acontece, que é isto que eu estou vendo? Estas eram as perguntas
daquele rapaz.
Após saciada toda aquela multidão, Jesus manda os discípulos
juntarem as sobras. Elas renderam 12 sextos cheios. Um para cada
discípulo, para que levassem para suas casas, para que aquela
história não terminasse ali. O que queria ensinar? Que Deus é o
protagonista, mas que sua história não é feita para ele, mas para os
seus coadjuvantes. Foram eles quem saíram fartos, alimentados,
regozijados no corpo e na alma.

- FIM Foi assim no dia da primeira multiplicação de pães feita por Jesus,
“o protagonista”. As margens do Tiberíades diante de uma
multidão de seguidores de Jesus, pessoas comuns que foram
sendo atraídas a ele pelos milagres que fazia naquele dia, estava
faminta. A ação natural seria dispensá-los, liberá-los para voltar
para suas casas. Era isto que os discípulos esperavam que fizesse.
Por hoje basta! Devia dizer ele. Era o prudente, o maduro, o
natural. No entanto, Ele sai com uma frase inesperada,
perguntando onde poderia comprar pão para a multidão ser
alimentada.
Neste momento delicado desta história, o foco da cena é subtraído
do protagonista e vai para os coadjuvantes de Deus. Aparece Filipe,
o primeiro coadjuvante, com seu jeito natural e prático,
respondendo a Jesus que o indagava acerca da possibilidade de
haver por ali uma padaria: “Seria necessário trabalharmos quase
um ano para pagar esta conta”. O homem mesmo andando ao lado
de Deus sempre pensa primeiro nos recursos naturais, quase
nunca considera os recursos espirituais.
André, outro coadjuvante achou que Jesus estivesse brincando
com eles, e respondendo no mesmo tom, de forma bemhumorada, sugeriu: João 6:9 “Aqui está um rapaz com cinco pães
de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente?”
Percebe como sutilmente o controle da cena continua nas mãos do
protagonista, mas são os coadjuvantes quem se sobressaem
agora? É sobre eles, sobre suas fragilidades, limitações que Jesus
quer ministrar.
André perdeu o fôlego ao ouvir a resposta de Jesus: “Se já temos os
recursos, então mande o povo sentar”. Ainda processando as
ideias, sem entender o que ele pretendia fazer, aquele protagonista
manda que todos sentem. Ele está excitado pensando o que iria
sair daquela cena.
Todos estão sentados agora. Jesus não diz nenhuma palavra
mágica, como “abracadabra”, porque não é magia. Ele agradece a
Deus pelo recurso que lhe é chegado nas suas mãos, e
simplesmente aos olhos de toda multidão depois orar agradecendo
começa a distribuir pães e peixes para todo mundo, até que
estejam bem fartos de alimento. Como assim? Não eram cinco
pães e dois peixes? O rapaz doador daquele lanchinho sabia a
quantidade que havia colocado no seu alforge ao sair de casa. Não
daria nem para alimentar a primeira fila. Ele arregala os olhos para
enxergar bem o que está vendo. Jesus simplesmente sai partindo e

PROGRAMAÇÃO DA IGREJA DURANTE O
RETIRO DA FAMÍLIA

RETIRO DA FAMÍLIA
No próximo sábado (2) estaremos reunidos no nosso Retiro da
Família 2019. Serão quatro dias de renovo espiritual, comunhão e
diversão! HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA ACERTAR OU FAZER
SUA INSCRIÇÃO! 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.
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

Atenção! Nos dias 2 a 5 de março não haverá atividades na Igreja
Batista Gênesis em função do Retiro da Família, que acontecerá
durante esses dias. No dia 06 de março (quarta-feira), nossa
programação não será alterada. Acontecerá o culto Quarta com
Deus, às 20h.

Confira abaixo alguns pontos que você precisa saber para desfrutar
melhor desses dias:

CULTO DE ADOLESCENTES

u Qual o horário de chegada? Os portões do Rancho estarão
abertos a partir das 14h. Lembrando que não forneceremos
almoço no sábado.

O pecado na vida do homem gera crises que vão minando a fé e o
relacionamento com Deus. Convidamos você, adolescente, a discutir
sobre isso no culto do dia 9 de março, 19h, no templo da IBG, com o
tema "Crise nas infinitas terras”. Convide um amigo e venha
aprender mais de Deus!

ESCOLA DE EVANGELISMO 2019
O Ministério de Missões e Evangelismo da IBG tem uma novidade
para você! Esse ano teremos duas edições da Escola de
Evangelismo: nível 1 para quem não fez em 2018 e nível 2 para
quem participou da primeira edição. O foco do curso nível 2 é
missões urbanas. Já o nível 1 segue com as mesmas matérias da
primeira edição. Os alunos da escola 1 já ficam automaticamente
matriculados para a escola 2, caso tenham disponibilidade para
participação das aulas. Fique atento às datas abaixo:
u Escola nível 1
Datas das aulas: 29 e 30 de março
Investimento: R$ 30 (o valor já cobre a inscrição na escola 1 e 2).
Início das inscrições: 6 de março
Vagas limitadas: 50
u Escola nível 2
Datas das aulas: 10 e 11 de maio
Investimento: R$ 20 (valor para quem participou da primeira edição
em 2018).
Início das inscrições: 6 de março
Vagas limitadas: 50
Faça sua inscrição acessando o link https://bit.ly/2WuegDH
Para maiores informações, procurar Erivaldo (82) 98823-7317.

u Como chegar ao rancho? Pegue o mapa na mesa de inscrição ou
acesse o site do rancho.

u O horário de montagem das barracas está liberado durante a
tarde de sábado. Procure o líder das barracas: Wilson Júnior.
u A piscina é profunda. Providencie colete salva vida para a sua
criança. Caso prefira, poderá piscina inflável.
u Se você faz uso de remédio controlado ou algum medicamento
específico é sua responsabilidade levá-lo.
u A inscrição realizada incluiu 10 refeições (café, almoço e jantar).
Se você possui alguma restrição alimentícia, informe-a ao Júnior
ou Ulisses (inscrições).
u Não se esqueça de levar roupa de cama, travesseiro, objetos de
higiene pessoal, toalha, bíblia, sacos plásticos, dinheiro
(teremos cantina). Se for friorento (a) leve edredom ou manta.
u No sábado temos lual neon e no domingo festa medieval.
Capriche no seu look.
u Não será permitido levar animais de estimação.
u Teremos uma cantina funcionando durante o acampamento.
u Se você não tem transporte, dirija-se à mesa de inscrições e
garanta sua vaga no ônibus. O ônibus sairá da igreja, às 12h30
do sábado. Não se atrase, pois teremos 1h de viagem até o
Rancho.

REUNIÃO GERAL COM TODOS OS
ACAMPANTES HOJE AO FINAL DO CULTO
Para mais informações, procure o irmão Júnior (99995-1495) ou
Ulisses (98830-7656).
Conheça o rancho: www.ranchopedepinhao.com.br

