
Talvez a melhor maneira para entender a terrível cena da cruz, 
a cena que um pai sacrifica um filho para salvar a humanidade, 
seja compreendendo o que se dá na formação de um preço de 
um produto. Todo produto tem um preço nominal e ele vai 
estar relacionado a vários fatores. O primeiro e maior custo é 
sem dúvidas o do desenvolvimento do produto. Depois 
existem vários outros custos envolvidos: matéria prima 
consumida, da mão de obra empregada, energia gasta na 
produção,  estoque e armazenagem, d ivu lgação, 
comercialização, logística do produto e por fim o custo de 
retorno em garantia dos produtos que por ventura saírem com 
falhas. O preço ainda pode sofrer um plus pelo “efeito 
novidade”, pois todos pagam um pouco mais alto para ser o 
que experimenta primeiro. É aqui que o custo do 
desenvolvimento do produto é pago. A demanda do produto no 
meio e época em que ele foi lançado, podem influenciar 
positivamente no preço. É só ver o que acontece com o ovo de 
Páscoa, que dias antes da Páscoa custa no mínimo o dobro do 
valor que custará depois da passagem dela.

A doutrina da redenção do homem é o ponto central da Bíblia. É 
lá onde Deus concentra suas maiores atenções e energia no 
projeto de livrar o homem das consequências dos seus 
pecados. E lógico, se para nós não é fácil entender a razão pela 
qual ele achou que aquele era o “único meio possível para 
redimir o homem da sua culpa”, imagina para ele próprio? A 
dor seria tão imensa e o ato tão irracional que milhares de anos 
antes ele fez uma espécie de “teste de condução da cena”, 
quando pediu a Abraão para sacrificar seu filho Isaque. Ele 
queria perceber quais seriam as reações de um pai, do filho, 
das pessoas. E perceba, naquela não houve a execução. Na 
hora precisa Deus bradou do céu: “Basta Abraão!” Ele 
percebeu que Abraão em obediência a determinação recebida 
iria mesmo executar o filho. Olhando do lado, o patriarca viu o 
cordeiro substituto que Deus havia providenciado. Não foi 
necessário sacrificar o filho, porque aquele era apenas um 
teste de obediência. No caso de Jesus, o sacrifício foi para a 
nossa redenção.

Com esta gíria definimos uma compra com um custo 
desproporcional ao produto. O senso comum de uma cena 

Quer dizer que o custo foi o filho? “Que canudo!” 

Por certo algum dia você deve ter se perguntado: Não havia 
outro meio de salvar a humanidade sem que ele passasse pela 
cruz, pela morte do seu filho? Todos perguntam isto, até o 
próprio filho questionou, quando orando pediu: “Se possível 
passa este cálice”. A cena da cruz é certamente a cena mais 
chocante da história da humanidade.

Lucas 22:22
“O filho do homem vai morrer da maneira que Deus já 

resolveu...”

O MAIOR CANUDO DA HISTÓRIA
pastorharry@ibgenesis.com.br

HOJE TEM CANTINA

Nossa Igreja estará construindo mais um espaço para atender 
melhor às nossas necessidades. Será lançado nosso Espaço 
Gourmet. Para alcançar esse objetivo, estaremos realizando, 
hoje, mais uma cantina. Toda a renda arrecadada será revertida 
para a construção do nosso espaço. Colabore com esse projeto!

assim, é o de que quem fez este negócio é um tolo. Deus teria 
sido um tolo em pagar a redenção de um pecador com o próprio 
filho? Lógico que não. Pense comigo as razões pelas quais 
alcançamos um preço de tão alto valor. O preço foi 
supervalorizado para que fossemos definitivamente dele. Não 
quis correr o risco de nos perder de novo em um ato de recompra 
de um pecador. Depois, acerca da formação de um preço, como 
vimos, existe um último segredo. Um objeto restaurado passa a 
ter um valor tanto maior quanto mais valioso seja quem o 
restaurou. Nós temos sido restaurados pelo sacrifício do filho, 
pelas mãos de um Deus restaurador. É também pelas mãos de 
quem nos restaurou que alcançamos um preço de tão alto valor.  

- FIM -

EJAD 2019

O EJAD 2019 está se aproximando e você não pode ficar de 
fora! Nos dias 14,15 e 16 de setembro, acontecerá o EJAD 
2019. Serão dias de comunhão, louvor, crescimento espiritual e 
revelação da palavra. O evento acontecerá na Chácara do 
Cigano. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 21 de 
abril. O investimento será de R$ 180, podendo ser dividido no 
cartão de crédito em até 6x a começar em abril. Você 
adolescente, que compreende a faixa etária de 12 a 18 anos, 
não pode perder essa oportunidade. Agende-se e venha 
desfrutar desses momentos ricos da presença do Senhor.

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 espetáculo para adorar, honrar e louvar o nome 
de Jesus. Acontecerá no próximo domingo, dia 21 de abril, às 
18h, no templo. Venha louvar e adorar a Jesus conosco. Não 
perca!

4Horário de funcionamento: 19h às 20h;

Mamães, papais e responsáveis, fiquem atentos às regras do 
Kids Baby:

KIDS BABY

4Mamães ou acompanhantes precisam retirar os sapatos;
4Homens não podem entrar no Kids Baby;

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.

Você já conhece nosso Espaço Business? É um espaço disponível 
no nosso informativo semanal onde você, empreendedor, pode 
divulgar a prestação do seu serviço sem precisar pagar nada por 
isso. Se você deseja desfrutar desse nosso espaço, basta entrar 
em contato com secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as 
informações do seu negócio. Confira o espaço na página 6 deste 
informativo.

ESPAÇO BUSINESS

CULTO JOVEM

Você, jovem que frequenta ou visita nossa igreja, está 
convidado a participar de mais um encontro organizado pela 
Geração Atitude: será o Culto Jovem, que acontecerá dia 27 de 
abril, às 19h30, no templo da nossa Igreja Batista Gênesis. Não 
fique de fora. Venha e traga mais um jovem com você para 
aprender mais do Senhor. 

O Geração Ativa, da Igreja Batista Gênesis, estará realizando 
mais uma ação externa. No dia 27 de abril, às 14h, acontecerá 
o Ativa na Rua. Será um evento de evangelismo somado ao 
oferecimento de serviços à comunidade, como atividade física e 
entretenimento infantil. O evento será finalizado com um culto. 
Toda essa ação ocorrerá na praça principal do Conjunto Osman 
Loureiro. É a Geração Ativa levando a igreja além das quatro 
paredes.

ATIVA NA RUA

ARRAIÁ DO PORTO

Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da 
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. 
Tendo em vista o alcance desse projeto, em junho, estaremos 
realizando o Arraiá do Porto. Será um momento de comunhão 
com comidas típicas, atrações musicais e um festival de 
prêmios. A partir do dia 21 de abril, as rifas serão vendidas no 
valor de R$ 5 para o sorteio de prêmios. Toda a renda da ação 
será revertida para a construção da Igreja Batista do Porto em 
Santa Luzia.



19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Intercessão

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Domingo

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

08:00 - Consagração

Atividades Semanais

Quarta

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

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.

Pastores e Presbíteros

Presb. Luiz Carlos

lulaelu@gmail.com

pastorharry@ibgenesis.com.br

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

82-99681.8535/98851.5525

82-99190.9880

Pr. Jessé Pimentel

javanmedeiros@hotmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

82-98816.2412/99944.7125

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Harry Tenório

Presb. Dilson Braga

82-99331.7052

82-99934.6906

82-99675.0706/99132.7761

Pr. Javan Medeiros

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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"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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Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-518 ABRIL

20 ABRIL

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

ESPAÇO BUSINESS

ABRIL

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

14
CULTO DE CEIA
18h, no templo

JBA DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização, descupinização, lavagem 

de caixa d'água, desentupimento com o sistema de 

hidrojateamento e lavagem de estofados.

R. Palmeira, Parque das Árvores, 144A, Graciliano R.

Fones: (82) 3334-7262/98869-0846/99616-0813

E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

LUCIELMA LIMA

ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO
Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e 

Corporativos | Ambientação de Interiores.

Instagram: @lucielma_lima_arquiteta

Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

15.Abr : Jeferson Jackson

16.Abr : Beatriz Alonso

17.Abr : Ana Carla da Silva

18.Abr : Ednaldo Lamenha

18.Abr : Layla Sofia

19.Abr : Thalys Cândido

20.Abr : José Carlos

20.Abr : Maryângela Clementino

 98868-3751)

 98838-7911)

 99901-0742)

 99165-9972)

 -)

 98894-8121)

 98866-8007)

 98858-7717)

Feliz Aniversário!

O MAIOR

DA HISTÓRIA

Palavra do pastor
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