UM PECADO QUE ABALOU O REINO
pastorharry@ibgenesis.com.br

2 Samuel 11:3
“E mandou Davi indagar quem era aquela mulher; e
disseram: Porventura não é esta Bate-Seba, filha de Eliã,
mulher de Urias, o heteu?”
Existem pecados que são cometidos “quase” por um descuido,
outros que são consumados debaixo de um estado de
consciência. Alguns pecados são praticados de súbito, outros
depois de um tempo de sedução e reflexão. Jovens são mais
inconsequentes, não têm noção das consequências de um
pecado, mas muitos pecados já são cometidos na maturidade,
quando o poder de avaliação e consciência das consequências
são acentuados.
Não importa em qual tempo ou por quem o pecado foi
consumado, há uma regra por trás de qualquer um deles:
“Cheira a morte!”
2 Sm 12 - Pelo que disse Natã, o profeta de confiança do Rei, no
caso dele foi um tanto mais grave, porque estava investido de
um poder concedido por Deus para liderar, tinha uma grande
intimidade com o Senhor, era um ícone da sua geração, um
modelo que podia ser copiado.
Davi deita com Bate Seba, uma mulher casada com um homem
que estava alistado e em batalha no seu exército. O estado de
consciência e conhecimento do que estava fazendo eram
plenos. Depois de consumado o pecado, vieram os
desdobramentos. A mulher engravida, mas seu marido não
está em casa. Ele tenta trazer o esposo, mas ele não quer
dormir com ela. Que angústia! O cinismo chega a tal ponto que
Davi chegou a embebedar Urias, para ver se bêbado descia a
sua casa e deitava com sua mulher. Nem bêbado o homem foi.
Bem, o resto você já conhece, não vendo outro meio para
camuflar o seu pecado, ele manda por Urias na zona de morte
do combate. Não foi ele quem matou Urias, mas Deus
considerou como se fosse.
Este pecado abalou o reino, porque o Senhor em seu juízo, na
tentativa de consertar Davi e mostrar a ele que o pecado não
compensa, anunciou: “Tentaste ocultar o teu pecado, mas as
consequências virão perante todo Israel, diante da plena luz do
sol” 2 Sm 12:12. A sentença foi lavrada: “A espada não se
apartará mais da tua casa...” 2 Sm 12:10. Seus filhos que já
não tinham uma vida tão santa assim, começaram a cometer
pecados semelhantes ao de Davi. Amnon comete incesto e
depois é assassinado pelo irmão. Absalão se torna um
revoltoso, toma o trono e dorme com as mulheres e concubinas
de Davi em plena luz do sol. O filho gerado com Bate Seba
morre. A dor do conserto era muito grande. O escândalo se
tornou público, todos souberam no juízo divino o que Davi
havia feito. Rei angustiado, trono instabilizado, fica a lição: “O
pecado não compensa.”
- FIM -

CULTO DE ADOLESCENTES
Adolescente, temos uma notícia para você! O Geração Ativa
estará realizando o culto adolescente com o tema Live Action,
baseado em João 1:14. O culto acontecerá no dia 06 de abril, às
19h, no templo da IBGênesis. Adolescente, venha adorar a Deus
em comunhão. Esperamos por você!

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.

CÃOMINHADA
Você tem um cão em casa? Pensando em você, o Ministério
Esportivo da IB Gênesis está promovendo mais uma edição da
Cãominhada, no dia 06 de abril. A concentração acontecerá das
15h30 às 16h, no Corredor Vera Arruda, Jatiúca.
Quem pode participar?
Cães dóceis, acostumados a outros animais e a outras pessoas,
acompanhados de seus donos, maiores de 16 anos de idade. Os
menores de 16 anos devem estar acompanhados pelo
responsável.
O que levar no dia?
C a t a - c a c a , f o c i n h e i ra ( p a ra a s ra ç a s c o n s i d e ra d a s
potencialmente ofensivas), coleiras para o controle do animal,
água para consumo.
Use roupas confortáveis e compareça com seu cão para esse
encontro!

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS
Atenção você, que faz parte do ministério Kids da Igreja Batista
Gênesis! No dia 06 de abril, às 14h, na sala em frente à
sonoplastia, acontecerá um treinamento direcionado a você.
Professores e auxiliares do Kids e tias do Kids Baby, sua
presença é fundamental!

GRANDE AJUNTAMENTO - GA
Você, que faz parte de um Grupo de Relacionamento da Igreja
Batista Gênesis, venha celebrar conosco no nosso GA (Grande
Ajuntamento), onde estarão reunidos os líderes e membros de
todos os GR da IB Gênesis. O encontro acontecerá do dia 13 de
abril, às 19h30, no templo da nossa Igreja. Serão momentos de
comunhão, testemunhos, louvor e palavra. Não perca essa
oportunidade de viver o amor de Deus manifesto através da
comunhão com nossos irmãos. Para maiores informações,
procure seu líder de GR.

HOJE TEM CANTINA
Você está convidado para, ao final do culto de hoje, participar
da nossa cantina. Teremos a oferta de um ótimo churrasco e
refrigerante para você. O investimento é de R$5 e toda a renda
será revertida para a realização do XX ECC da IBGênesis.

A PÁSCOA ESTÁ CHEGANDO
A páscoa se aproxima e, para celebrá-la, o Ministério de Artes
da Igreja Batista Gênesis está preparando uma grande cantata.
Será um espetáculo para adorar, honrar e louvar o nome de
Jesus. Fique atento a mais informações e não perca!

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.

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
informações de divulgação para o e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br. Veja na página 6.
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31.Mar : Ana Beatriz
01.Abr : Ailda Pereira
02.Abr : Melbiany Barros
02.Abr : Rafael Lucena
03.Abr : Joelma Cavalcante
04.Abr : Carlos Eduardo
04.Abr : José Newton
04.Abr : Marcus Ricardson
05.Abr : Lis Rodrigues
05.Abr : José Bernito
05.Abr : Anderson Rogério
06.Abr : Yasmin Marinho

98831-2875
98807-3775
99327-9013
98846-5410
99694-0482
98888-3003
99697-7030
99997-9500
99900-0797
99808-5959
-

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

ABRIL

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, 31 de março de 2019 - Nº537
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
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Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
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Banco Itaú:
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C/C: 21041-5
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Palavra do pastor - Pág. 2
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

