
Atividades Semanais

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

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

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

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.

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório

82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

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

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

Maceió, 17 de março de 2019 - Nº535

informativo semanal

"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. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-523 MARÇO

24 MARÇO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES (EBD)
dia todo, na sala em frente à sonoplastia

ESPAÇO BUSINESS

MARÇO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE MISSÕES
18h, no templo

23
CULTO DE JOVENS
19h, 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
17.Mar : Mary-Anne Jaques

17.Mar : Otacílio da Silva

17.Mar : Larissa Santos

18.Mar : Osmari Valverde

18.Mar : Edclécia de Lima

19.Mar : Hélvio Tavares

19.Mar : Lucineide Paulino

19.Mar : Alisson Antunes

21.Mar : Cilene Santos

23.Mar : Maria Isabel Tenório

 99631-1313)

 98878-4836)

 98883-8101)

 98801-7695)

 98805-0015)

 98822-7807)

 98837-3254)

 98884-4908)

 98857-2180)

 98881-7077)

VOCÊconversa
com PLANTAS?
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Marcos 11:14
“Então Jesus disse a árvore: 

Nunca mais comam do seu fruto!”

Você conhece alguém que conversa com as plantas? Eu 
conheço um, seu nome é Jesus. Ele havia acabado de ser 
recebido triunfalmente em Jerusalém. Foi um dia cansativo, 
tanto emocionalmente como fisicamente. Ele sabia o que 
representava aquela entrada triunfal, as horas do martírio se 
aproximavam, ela tinha um tom profético. Aquele povo que o 
recebeu com “Hosanas, bendito aquele que vem em nome de 
Deus”, seria o mesmo povo que inflamados por Satanás diriam 
horas depois: “Crucifica-o! Crucifica-o!”

Betânia ficava há 3 Km a leste da cidade velha de Jerusalém. 
Jesus agora está saindo da cidade quando sente fome. Talvez 
tivesse pousado tarde na casa que ficou em Betânia, quem 
sabe nem jantou. À beira do caminho, a uma certa distância, 
uma figueira coberta de folhas parece aguçar ainda mais a sua 
fome. Sua boca saliva, o sabor do figo sentido tantas vezes, e 
tão comum ao seu paladar parece impregnar sua boca. As 
folhas denunciavam à distância que a figueira deveria estar 
carregada de figos. A fome aumenta a cada passo. O Mestre se 
aproxima da figueira, ele desenha nas suas emoções o 
tamanho, a cor, o grau de amadurecimento do figo que irá 
pegar. Mas que surpresa, só encontra folhas: “...chegando a 
ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos” - 
Marcos 11:13.

A aparência da figueira frustra a expectativa de Jesus. A bela 
copa parecia denunciar que a figueira estaria carregada de 
frutos. Não estava. Frustrado, agora conversa com a árvore, e 
a conversa não é boa. Ele lança uma palavra de juízo contra 
ela: “Nunca mais comam do seu fruto.” A árvore seca, agora é 
para sempre uma figueira estéril.  

O homem que conversava com árvores também conversa com 
gente. Em Mateus 25:14-30 nós iremos vê-lo conversando 
com pessoas através de uma parábola. Aqui o Senhor quer 
avisar que nossas ações aqui são vistas, e que teremos que 
prestar contas delas um dia. Ele conta que um homem iria 
empreender uma viagem e confiou seus bens aos seus servos. 
Confiando parte das suas reservas com eles, a um deu cinco 
talentos, a outro dois e a um terceiro deu um, tudo de acordo 
com a capacidade de cada um. Ao pontuar isto, Jesus está 
afirmando que não esperou nada daqueles homens que não 
pudessem dar. É lógico também, que o Senhor que viaja e volta 
para receber a prestação de contas é Ele mesmo.

O que havia recebido cinco talentos, multiplicou e ganhou mais 
cinco, o que ganhou dois fez o mesmo e ganhou mais dois. O 
que havia ganho apenas um, no entanto, disse que ouviu falar 
que o senhor era rigoroso, que colhe onde não plantou, junta 

VOCÊ CONVERSA COM PLANTAS?
pastorharry@ibgenesis.com.br

onde não semeou, e com receio cava um buraco, enterra e não 
multiplica o talento do seu Senhor. Ouviu falar... Esta é boa. 
Uma argumentação profundamente infundada. Foi classificado 
como servo mau e negligente, poderia pelo menor ter aplicado o 
dinheiro e devolvido com juros.  

Não raro, o homem justifica suas deficiências fazendo projeções 
negativas no outro. É sempre o caminho mais curto. Deus nos 
confiou talentos e tanto a figueira que não dava fruto, como o 
homem que com medo não multiplicou seu talento, receberam 
uma reprimenda por não cumprir a função que lhe estava 
proposta por Deus. Jesus falava com plantas, com gente, fala 
também com você. Ei você, o que tem feito para Deus? Saiba 
que um dia terá que dar contas do que fez e também do que 
deixou de fazer.

- FIM -

Faça sua inscrição acessando o link https://bit.ly/2WuegDH
Para maiores informações, procurar Erivaldo (82) 98823-7317.

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

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

CULTO DE JOVENS

Você, que é jovem de corpo e de mente, está convidado a 
participar de mais um encontro organizado pelo 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 PROFESSORES - EBD

Atenção, você que é professor(a) da EBD!
Nos dias 22/03 (sexta), das 19h às 22h e 23/03 (sábado), 
das14h às 17h, haverá uma capacitação ministrada pelo Pr. 
Jessé Pimentel direcionada a você. Os temas a serem 
abordados serão:
      - Comunicação e aprendizado;
      - Métodos criativos;
      - Estratégias de ensino;
      - Sensibilidade espiritual.
Professor(a), sua presença é indispensável!

CULTO DE MISSÕES

No domingo, 24 de março, o Ministério de Missões e 
Evangelismo da IB Gênesis estará realizando o culto de 
missões, que acontecerá no templo, às 18h. O culto terá como 
tema O evangelho da graça e eu: conhecendo o amor de Deus e 
o fazendo conhecido. Venha louvar e adorar a Deus conosco, 
também, nesse dia!

MEGA CULTO - SÉRIE DE ESTUDOS

O Mega Culto, que acontece aos domingos, paralelamente ao 
Culto da Família no templo, apresentará uma nova série de 
estudos. A partir do dia 07 de abril, a série intitulada O Reino 
será ministrada, apresentando os valores do Reino de Deus, 
baseados no Sermão do Monte. Você, adolescente, que 
compreende a faixa etária de 13 a 16 anos, está convidado a 
participar desse momento. 

ESPAÇO BUSINESS

Já conhece o Espaço Business? É a sua oportunidade de 
divulgar seu negócio aos irmãos da igreja e lucrar ainda mais. 
Quer mais? O espaço é totalmente gratuito! Basta mandar as 
i n f o r m a ç õ e s  d e  d i v u l g a ç ã o  p a r a  o  e - m a i l 
secretaria@ibgenesis.com.br. Veja na página 6.
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