
Mateus 18:21-22

Vamos iniciar pensando no perigo que o tipo de raciocínio de 
Pedro poderia produzir. A linha que divisa o pecado que 
alguém praticou contra mim e o que ele fez que não me 
agradou é muito tênue. Muitas reações contrárias poderiam 
ser evocadas em nome do pecado alheio contra nós, quando 
alguém fizesse qualquer coisa que não me agradasse.  

Pedro, provavelmente estava sob a influência da pregação 
excepcional do Mestre e movido por uma dose forte de boa 
intensão, queria lançar-se em sua nova vida fazendo algo 
melhor do que a média, que chamasse a atenção de Deus, 
chegando a perdoar até sete vezes. De fato, no judaísmo 
admitia-se perdoar duas ou três vezes, quatro vezes no 
máximo. 

A linha de pensamento de Pedro nos lembra o canto bíblico de 
Lameque, um descendente de Adão: Gn 4:24 “Sete vezes 
Caim será vingado, mas Lameque setenta e sete”. Assim 
começa a difusão do ódio no relacionamento entre os 
homens. É algo que cresce como faz crescer o fermento, e 
que se avoluma como um rio em tempos de cheia. A resposta 
de Jesus desmonta qualquer tipo de raciocínio nesta linha.

 

A recomendação de perdoar até setenta vezes sete feita pelo 
mestre, tinha uma conotação de perdão em ato contínuo, de 
perdão na conta do infinito. Ou seja, a estrada que Jesus 
mandou o seu discípulo trilhar iria muito além do que ele 
próprio se dispôs a fazer, mas salvaria o próprio Pedro em 
uma fase mais evoluída do seu relacionamento com Jesus. 
Isto porque, se o princípio bíblico nos induz a pensar que 
seremos perdoados na mesma medida que perdoarmos, o 
Pedro necessitaria de uma boa reserva de perdão ao próximo 
para não esgotar a necessidade que teria de ser perdoado por 
Deus.  

“Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, 
quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele 
pecar contra mim? Jesus respondeu: Não até sete, mas 

setenta vezes sete.”
 

 

 

O que ocorreu com Pedro é um ensino para nós. Enquanto ele 
estava querendo exceder o costume da sua época com uma 
prática além do costume do seu povo e dos seus dias, Jesus o 
ensinou que o padrão de Deus é o da busca pela perfeição. E 
perfeição não é perdoar acima da média, é perdoar sempre. 
Ter um padrão um pouco superior ao do costume da época é 
pouco para um Deus que faz tudo pelos seus filhos. Fez tanto 
que enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar.  

- FIM -

EM BUSCA DA PERFEIÇÃO
pastorharry@ibgenesis.com.br

EJAD 2019

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. O investimento será de R$ 180. Fazendo sua inscrição 
este mês (agosto), você poderá parcelar em até 2x no cartão. 
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.

SINOPSE: Os homens estavam condenados à morte, mas foram 
libertos graças um só comando do juiz.  Aquele dia ficou 
conhecido como a revolução mais pacífica da história. Milhares 
de pessoas, em todos o mundo, puderam abandonar suas celas 
e o sistema carcerário ruiu, contudo nem todos  quiseram  
abandonar as celas. Milhares de anos depois, ainda há quem 
prefira acreditar que as prisões ainda são os melhores lugares 
para se viver. Colin, o filho mais novo, e sua família pouco a 
pouco irão descobrir que não. Em breve, a verdade virá à tona e 
caberá a eles a escolha entre morte ou vida.

O Ministério Geração Ativa apresentará a peça teatral 
ALCATRAZ. A apresentação acontecerá no dia 24 de agosto, às 
19h, no templo da IBG. O ingresso custa R$ 5 e toda a renda 
arrecadada será revertida para o EJAD 2019. Venha prestigiar 
essa produção. Será imperdível.

ALCATRAZ - PEÇA PRÉ EJAD

Atenção mulheres! Está chegando mais uma edição do Retiro de 
Mulheres IBG, organizado pelo Ministério Elas no Altar com o 
tema "UMA COISA SÓ" baseado em Lucas 10:4. O evento 
acontecerá no Hotel Fazendo Belo Horizonte, nos dias 15 a 17 de 
novembro. Como preletora convidada, termos a Missionária 
Sizerônica. Serão dias de intensa intimidade e profunda 
adoração. O investimento é de R$280 podendo ser dividido em 
3X a partir de agosto. Para mais informações, entrar em contato 
pelo número (82) 99994-5466.

RETIRO DE MULHERES

Atenção! Ainda estão à venda os últimos ingressos no valor de 
R$ 30, do primeiro lote do evento "Oi Jesus" com Isadora 
Pompeo aqui, na IBG. Segundo lote sairá no valor de R$ 40. As 
vendas acontecem no final do culto no hall de entrada da igreja. 

ISADORA POMPEO - INGRESSOS

No dia 17 de agosto, às 17h, no templo da IBG, acontecerá o 
culto direcionado a você. O encontro será organizado pelo 
ministério Elas no Altar. O tema abordado será "Não pare!". No 
momento, receberemos a ministração do tema através da 
coordenadora do Seminário Teólogico da nossa convenção, 
Jenuzir Silva. Não perca esse momento rico e cheio da presença 
do nosso Deus. Compareça e traga uma amiga para ser 
abençoada junto com você.

CULTO ELAS NO ALTAR

Atenção, mulheres!

VOCÊ SABIA?

Todos os domingos, às 9h da manhã, acontece a nossa Escola 
Bíblica Dominical. Para você, que é novo convertido ou não é 
crente, temos uma sala especial: Primeiros Passos. Lá você 
encontrará professores capacitados e disponíveis no ensino dos 
princípios básicos da vida cristã. Temos experiências 
maravilhosas de conversão e ensino de Deus. Esperamos por 
você! Venha aprender mais de Deus conosco.

ELAS ORANDO

O Ministério Feminino Elas no Altar, da IBG, convida você, 
mulher, para desfrutar de um momento de oração, intercessão e 
ministração na presença de Deus. Será o encontro Elas Orando, 
que acontecerá dia 13 de agosto, às 19h30, na sala Dorcas. Não 
deixe de comparecer e traga uma amiga para orar com você! APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Aqui na IBG, as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 18 de agosto 
de 2019. Se você deseja apresentar uma criança, você deve 
env iar  um e-mai l  a té  o  d ia  14 de agosto  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.

ESPAÇO BUSINESS

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 
n o s s o  e s p a ç o ,  b a s t a  e n t r a r  e m  c o n t a t o  c o m 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações do seu 
negócio. Confira o espaço na página 6 deste informativo.



18:00 - Culto da Família

Domingo

20:00 - Quarta com Deus

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Atividades Semanais

08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

19:00 - Intercessão

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

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.
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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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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-517 AGOSTO

24 AGOSTO

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

pastorharry@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Jessé Pimentel

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Luiz Carlos

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

Presb. Marcelo Oliveira

82-99331.7052

brazmaceio@yahoo.com.br

82-98816.2412/99944.7125

marcelomom.2210@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761

lulaelu@gmail.com

Presb. Gilvan Barbosa

82-9933.7962

dilsondbs@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO UNIÃO FEMININA
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

AGOSTO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

PEÇA PRÉ-EJAD
19h, no templo

16
OI JESUS COM ISADORA POMPEO
20h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC, Drywall, Divisórias e box 

de banheiro. End.: Av. Menino Marcelo 2000

Fones: (82) 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

Site: www.multiforros.com.br

BANDA MAIS Q1
Música cristã para casamentos, festas particulares 

e igrejas. Conheça nosso trabalho!

Instagram: @bandamaisq1

E-mail: bandamaisq1@gmail.com

Fones/WhatsApp: (82) 99956-0176 / 98888-9889

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
18.Ago : Marco Santos

18.Ago : Jozadak Carvalho

19.Ago : Eduardo Nascimento

20.Ago : Adriene Maria

21.Ago : Izonaldo Alves

21.Ago : Isadora Beatriz

22.Ago : Luzineide Basilio

23.Ago : Vanessa Carolina

24.Ago : Getúlio Vieira

24.Ago : Alícia Tavares

 99954-5188)

 99126-0240)

 98862-9739)

 98873-9617)

 99119-4349)

 99976-3135)

 98853-3125)

 98877-3721)

 99902-2343)

 98843-0774)
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CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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