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Talles Marques
Maria Beatriz
José Ronaldo
Isaías Albuquerque
Erivaldo Lúcio
Erijhon Timotio
Anderson Soares
Rafaell Victor
Bianca Maria
Iolanda Rodrigues
Emmanuel Bruno
Regina Avner

99997-9058
99816-0007
98817-4809
99691-3180
98706-2739
98812-5807
98879-5134
99994-1773
99965-0185
98818-9609
99920-1951
98841-1939

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.

16

MARÇO

REUNIÃO E TREINAMENTO DIÁCONOS
14h, na sala em frente à sonoplastia

16

MARÇO

CULTO UNIÃO FEMININA
17h, no templo

23
CULTO DE JOVENS
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, 10 de março de 2019 - Nº534
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

UFA!
SALVO POR UM

TRIZ

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

UFA! SALVO POR UM TRIZ
pastorharry@ibgenesis.com.br

Marcos 13:12
“No primeiro dia da Festa dos Pães sem Fermento, quando o
cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus
perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da
Páscoa?”
O ministério público de Jesus vai terminar como começou. No
início foi apresentado por João Batista como “o cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1:29), agora ele próprio
escolhe a época da Páscoa para o tempo da sua morte. A
conexão é óbvia, o que ele quer gerar está muito claro. Sai o
cordeiro Pascal de cena, entra o Filho de Deus como Cordeiro
de um sacrifício melhor e superior.
A Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de
Israel e delimita as datas de todas as outras festas judaicas.
Páscoa significa literalmente “passagem” (pois o Senhor
“passou” sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os
conforme Ex 12:27). É uma festa instituída por Deus como um
memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem
que foram escravos um dia no Egito, e que o próprio Deus os
libertou com mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do
Egito e sobre Faraó (Ex 12). Páscoa fala de memória, de
identidade, de livramento, de alegria. O povo de Israel foi
liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as
nações. Páscoa é uma Festa instituída para que jamais Israel
se esquecesse quem foi, quem é e o que deve ser. Depois da
Páscoa o que Deus espera de cada israelita? Um profundo
espírito de gratidão, um clima de adoração e um sentimento de
proteção divina sobre o seu povo. Era este o sentimento que
deveria tomar conta da nação.
Na Páscoa ele institui a Ceia. Eles estão subindo na direção de
Jerusalém. A pergunta que Isaque fez para Abraão se renova:
“Pai onde está o cordeiro?” (Gn 22.7) No lugar de cordeiro,
agora eles têm Pão e Vinho. No lugar de lenha e fogo, um
anúncio profético de queimar a alma: (Mc 10:33-34) - “Eis que
nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue
aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à
morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e
açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão; e, ao terceiro dia,
ressuscitará”. O clima estava tenso entre eles. Na Ceia ficou
muito claro de que todos falharam, e que para isto mesmo o
sacrifício do Filho iria se manifestar.
A Ceia é nossa Páscoa, a conexão está formada. Aqui nós
temos motivos de sobra para celebrar. A sentença do pecado
que deveria produzir nossa morte já foi paga pelo nosso irmão
mais velho, Jesus. A cena agora se repete. As nossas casas já
estão marcadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Com seus
juízos o Senhor já está passando para anunciar a esta geração
acerca da volta do seu filho, nós temos proteção. A proteção do
Sangue do Cordeiro de Deus.

Por isto ele instituiu a Ceia entre nós. Desejava que este espírito
de “Ufa! Salvos por um triz” tomasse conta de todos nós. A
sensação de consternação sentida pelos discípulos já não está
entre nós, no lugar dela um clima de profunda gratidão e de
êxtase de alegria tomam conta do nosso coração. Não formos
libertos da escravidão egípcia, fomos libertos de uma escravidão
pior, a do pecado. Libertos para servir à Deus, para ser luz para
em mundo pedido. Fomos salvos para apontar o Caminho: O
caminho para ser livre é Jesus. Esta é a nossa missão, devemos
produzir nos outros a mesma sensação maravilhosa sentida por
nós. Agora é a sua vez, diremos a eles. Aqueles que alcançarmos
com o nosso testemunho também dirão: “Ufa! Também fui salvo
por um triz!”
- FIM -

ESCOLA DE EVANGELISMO 2019
O Ministério de Missões e Evangelismo da IBG tem uma
novidade para você! Neste 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
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.

CULTO DE JOVENS
Você, que é jovem de corpo e de mente, está convidado a
participar de mais um encontro organizado pela Geração
Atitude: será o Culto Jovem, que acontecerá dia 23 de março,
às 19h30, no templo da IBGênesis, com o preletor Pr. Jessé
Pimentel. Não fique de fora. Venha, junto a outros jovens,
aprender mais do Senhor.

PROJETO IGREJA BATISTA DO PORTO
Temos um DESAFIO para você!
Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. Por
isso, convidamos você para que possa ser contribuinte, doando
uma oferta de amor para a finalização da construção do espaço
físico da igreja. As doações podem ser realizadas ao final dos
cultos aos domingos, diretamente no stand do Projeto, que fica
no hall de entrada da igreja. Para mais informações, entre em
contato com o presbítero Bráz.

CAPACITAÇÃO DE DIÁCONOS E OBREIROS
Atenção diáconos e obreiros que fazem parte da Igreja Batista
Gênesis! No dia 16 de março, o Ministério Diaconal estará
realizando uma capacitação para vocês. Será na sala em frente
à sonopastia, das 14h às 17h. Se você faz parte desse
ministério, sua presença é indispensável. Compareça!

KIDS BABY
Papais e mamães, temos novidades para vocês! O nosso
berçário, que funciona na sala no hall de entrada da Igreja,
agora faz parte do Ministério Gênesis Kids, assim composto:
Kids Baby, Kids 1, Kids 2, Kids 3 e Kids 4.
O Kids Baby atenderá crianças de 0 a 1 ano e 11 meses. Não
deixe de trazer sua criança para aprender mais de Deus.

CULTO DA UNIÃO FEMININA
Atenção, mulheres!
No dia 16 de março, às 17h, no templo da IBGênesis, acontecerá
o culto direcionado a vocês. O culto será organizado pelo
ministério Elas no Altar. O encontro terá como tema "Ela se
chamará mulher" e será ministrado pela pastora Joseide
Carvalho, da Igreja Nova Vida. Não perca e traga uma amiga
para ser abençoada junto com você!

ELEMENTOS DA SANTA CEIA
Atenção! Informamos que os elementos da santa ceia (pão e
suco de uva) estão adequados, também, àqueles irmãos que
apresentam alguma restrição alimentícia. O pão ofertado,
agora, é sem glúten e sem lactose; o suco de uva é 100%
integral e não contém adição de açúcar.

