ELE CARREGOU SOBRE SI
pastorharry@ibgenesis.com.br

Isaías 53:4
“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e
as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por
aflito, ferido de Deus e oprimido” (Is 53:4).
Há algum tempo, soube de uma moça crente que interrompeu
um tratamento de câncer porque foi em uma igreja e o pastor
ministrou uma palavra neste texto. Dias depois ela veio a
falecer, produzindo um desconforto muito grande para as
pessoas não cristãs da família.
Nasci na fé em uma igreja pentecostal, e continuo crendo na
contemporaneidade dos dons e sinais. Porém, já vivi o
bastante para presenciar erros e descaminhos em relação à fé
avivada. É lógico que Deus cura, que continua fazendo sinais,
mas a suspensão de remédios em um tratamento não deve ser
um ato de fé, mas uma ação consciente. Ela só deve acontecer
quando o médico constata a cura. Aí sim, o nome de Deus deve
ser glorificado na suspensão dos remédios.
No Brasil muitas igrejas aderiram a um movimento adoecido
onde a fé é preconizada como o agente condutor da cura, e se
ela não ocorre é porque a sua fé está adoecida. Eles
preconizam que as doenças estão relacionadas à falta de fé, e
que todas as enfermidades nestas circunstâncias são
provenientes de Satanás. O grande problema é que à maioria
absoluta das enfermidades não se originam em uma ação
diabólica, mas sim em outras causas, do tipo: herança
genética, má alimentação, falta de exercício, envelhecimento
das células, algum processo degenerativo, entre tantas outras
causas que podem fazer uma enfermidade surgir.
Líder do movimento “Palavra da Fé”, Kenneth Erwin Hagin,
pastor norte americano, fez muitos discípulos ao redor do
mundo, produzindo uma geração de crentes desequilibrados,
que creem nos milagres de Deus de forma adoecida. Gente
assim, quando não alcança a dádiva desejada, sai da presença
de Deus e se revolta contra Deus e com a religião. O próprio
Kennet, ao se aproximar do dia da sua morte não gozava de um
bom conceito entre os pastores da sua nação. E mais, morreu
de câncer, ainda que houvesse se empenhado fortemente em
oração pedindo a Deus sua cura. Por que a palavra da fé não o
curou?
As doenças que Jesus levou sobre si, foram as provenientes do
pecado. Uma vez perdoados os nossos pecados pelo seu
sacrifício, já não há razão para que Satanás, algoz dos incautos
e pecadores, invista contra nossa saúde produzindo
enfermidades. Por conta disto, antes de liberar a cura ao
paralítico de Marcos 2:5, ele disse: “Filho, perdoados são os
teus pecados.” Certamente aquela enfermidade havia sido
lançada no corpo daquele homem porque havia cometido
algum pecado, o que abriu um precedente para o inimigo

atacar. Portanto, a cura só viria depois que o precedente fosse
removido.

KIDS BABY

Contra toda enfermidade o sangue de Jesus tem autoridade e
poder. Porém, contra as enfermidades que eu contraí por erros,
m a u s p r i n c í p i o s a l i m e n t a r e s , h e ra n ç a g e n é t i c a o u
envelhecimento celular, ele tem poder para curar sim, mas estas
doenças ele ainda não levou sobre si. E mais, o milagre da cura
cumpre sempre um propósito, há de se questionar se ele tem um
propósito em nos curar. Se não tiver, posso ter muita fé e mesmo
assim não ser curado. Foi o que aconteceu com Paulo, que orou
três vezes contra uma enfermidade que chamou de “espinho na
Carne” e a resposta que recebeu foi: “A minha graça te basta.”

Mamães, papais e responsáveis, fiquem atentos às regras do
Kids Baby:
4Horário de funcionamento: 19h às 20h;
4Homens não podem entrar no Kids Baby;
4Mamães ou acompanhantes precisam retirar os sapatos;
4Idade par a acriança frequentar o Kids Baby: 1 ano até 1
ano e 11 meses;
4Somente será permitida a permanência na sala a mamãe
que estiver amamentando ou com crianças em adaptação;
4Não é permitido às tias a ministração medicamentosa ao
seu filho.
Contamos com a compreensão e colaboração de todos para
trabalharmos em união em prol do reino.

- FIM -

GRANDE AJUNTAMENTO - GA
Atenção! Você, que faz parte de um Grupo de Relacionamento
da Igreja Batista Gênesis, fique atendo! Nosso Grande
Ajuntamento, que aconteceria dia 13 de abril, foi adiado para
o domingo do dia 05 de maio. Será um momento repleto de
comunhão, testemunhos, louvor e palavra. Não perca essa
oportunidade de viver o amor de Deus manifesto através da
comunhão com nossos irmãos.

ESPAÇO GOURMET
Temos novidade chegando! Em breve estaremos iniciando a
construção de um lindo Espaço Gourmet, anexo ao templo.
Será um ambiente especial onde você poderá desfrutar de
comida saudável na companhia dos irmãos. Para isto,
estaremos realizando algumas cantinas no próximo domingo
(14), pela manhã e à noite, onde a renda será revertida para
este projeto. Colabore e construa mais este sonho conosco!

MEGA CULTO - SÉRIE DE ESTUDOS
O Mega Culto, que acontece aos domingos, paralelamente ao
culto no templo, apresenta uma nova série de estudos. A partir
de hoje, 07 de abril, a série intitulada O REINO estará sendo
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, participe desse
momento!

HOJE TEM CANTINA
Você está convidado para, no 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 apresentará a cantata CORRA PARA A
CRUZ. Será um lindo espetáculo para adorar, honrar e louvar o
nome de Jesus. Acontecerá no domingo, dia 21 de abril, às 18h,
no templo. Venha louvar e adorar a Jesus conosco. Não perca!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Atenção, pais! Excepcionalmente a apresentação de
crianças do mês de abril ocorrerá no segundo domingo,
ou seja, no Culto de Ceia do dia 14 de abril. Se você deseja
apresentar uma criança ao Senhor, você deve enviar um e-mail
até o dia 10 de abril para secretaria@ibgenesis.com.br
contendo: nome do pai e da mãe completos, nome da criança
completo, data de nascimento e uma foto. A apresentação só
será realizada com as informações solicitadas.

OFERTA DE CEREAIS
O Ministério de Ação Social convida a igreja a participar da
Oferta de Cereais. Você pode contribuir doando 1 kg de arroz,
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento que não seja
perecível. Traga sua doação e entregue nos cultos de Santa
Ceia, sempre realizados no segundo domingo de cada mês. Sua
doação será destinada a montagens de cestas básicas para o
auxílio dos nossos irmãos que estão passando por algum tipo
de dificuldade financeira. Firme esse compromisso com Deus,
com seu próximo e não esqueça sua oferta!
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Yasmin Venâncio
Cleone Lucia
George da Silva
Crisllayne Iris
Genildo José
Rebeca Joyce
Eduardo Tenório
Mirlane Taciana
Neemias Moraes

98821-8340
99105-6981
98746-2190
98821-9637
98882-4393
99327-0200
99921-7244

Feliz Aniversário!
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.

14

ABRIL

CULTO DE CEIA
18h, no templo

18

ABRIL

NIKO - JOCUM (Abertura)
tarde e noite toda, quadra e salas

20
CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

"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, 07 de abril de 2019 - Nº538
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

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

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50
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