
Os minutos seguintes aos desta notícia, são preciosos na 
Bíblia. Ela vai mostrar Ezequias angustiado em oração, 
clamando a Deus por uma lembrança das coisas que fez e de 
como soube se portar diante dele: (2) “Lembra-te de como 
sempre te servi com fidelidade e devoção, de como sempre fiz 
o que é certo diante de teus olhos.” Isaías nem havia saído da 
presença do Rei, quando recebeu uma mensagem de Deus: (4-
6) “Volte ao rei Ezequias, e diga: Ouvi sua oração, e vou curá-
lo. Daqui a três dias você sarará e irá ao templo me adorar. 
Acrescentarei quinze anos à sua vida, e livrarei você e sua 
cidade do rei da Assíria.” Com esta informação, concluímos 
certamente que o rei deste império opressor já estava prestes 
a atacar Jerusalém. Talvez, Deus quisesse levá-lo antes, 
justamente para que não presenciasse este ataque, já que o 
amava sobremaneira. Quem sabe? Acredito muito nisto, que 
Deus prive sempre os seus do pior.

Ezequias era muito amado por Deus, e por isto o Senhor o 
tratou de uma forma tão especial, revelando seu futuro e o 
orientando a atos que iriam organizar sua partida. Ele havia 
sido gerado por um pai idólatra, Acaz, mas não repediu os 
erros de seu pai. Para o lado bom ou ruim, a história comum é a 
de filhos que repetem os erros e acertos dos pais. Afinal, somos 
em parte fruto do meio em que formos gerados. Neste caso 
não. Ele decidiu ser diferente. No seu primeiro ato como rei, 
mandou purificar o templo, restabeleceu o culto ao Senhor e 
ordenou os levitas a trabalharem na casa de Deus. Quebrou 
todas as imagens de escultura dos cultos idólatras que seu pai 
havia edificado, e até a serpente de ouro construída por Moisés 
que ainda estava sendo adorada, ele fez questão de destruir.

Radiante com sua cura, ele permitiu que uma ponta de vaidade 
entrasse em seu coração. Dias depois recebe visitas 
diplomáticas de diversos países, incluindo representantes de 
Babilônia, aos quais, empolgado, mostra todas as riquezas do 
reino. Naquela tão amistosa e amigável visita, vai mostrar do 
que Deus havia feito por ele e através dele. Mostrou onde 
ficava a casa de armas, quais eram elas, suas estratégias e 
forças de defesa. Deu a conhecer aos babilônios como 
acumulara sua fortuna em ouro no templo e no palácio, e 
contou como Deus havia abençoado seu reino em Judá. Isaías 
é reconvocado em emergência por Deus para informar as 
consequências daquele ato infantil do rei. Movido por vaidade 
entregou seus segredos a um império opressor. Aquilo 
estimularia a ganância dos babilônicos, já que agora todos 

“O Reis Ezequias contraiu uma doença que iria levá-lo a 
morte. Quando o profeta Isaías soube, foi visitá-lo e 

transmitiu este recado do Senhor: Ponha sua casa em 
ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará desta 

doença.”
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Ainda estão disponíveis as últimas vagas para o EJAD 2019. O 
evento acontecerá na Chácara do Cigano de 14 a 16 de 
setembro para adolescentes (12 a 18 anos). O investimento é de 
R$ 180 em parcela única à vista ou no cartão. Agende-se e 
venha desfrutar desses momentos ricos da presença do Senhor.

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 
2X a partir de setembro. Para mais informações, entrar em 
contato pelo número (82) 99994-5466.

RETIRO DE MULHERES

ACAMPAKIDS

Atenção papais e mamães! O Ministério Kids Gênesis estará 
organizando mais uma edição do ACAMPAKIDS. O evento 
acontecerá nos dias 05 e 06 de outubro, na Chácara do Cigano 
e abordará a temática “Deus o dono do tempo”.  Serão dias de 
louvor, diversão e crescimento espiritual. Podem participar 
crianças de 06 a 11 anos. As que compreendem a faixa etária 
de 02 a 05 anos poderão participar se acompanhadas por um 
responsável. O investimento é de R$90 (à vista) ou R$100 (em 
2X a partir deste mês). Invista na vida espiritual do seu filho. 
Não deixe de participar!

O Brasil possui duas línguas oficiais. Isso mesmo. Além da 
nossa língua materna, a Língua Brasileira de Sinais foi 
estabelecida como língua oficial das pessoas surdas no Brasil 
através da lei nº1 10.436/2002. Com essa a Língua de Sinais, é 
possível estabelecer uma comunicação. Você pode expressar o 
que sente, o que pensa, o que quer e tudo mais. Temos, 
literalmente nas mãos, a forma mais adequada para um surdo 
compreender os planos e propósitos de Deus. Pensando nisso, 
a IBG estará oferecendo a formação de uma turba (básico 1) do 
CURSO DE LIBRAS. 

CURSO DE LIBRAS

O curso, com carga horária de 40 horas, será ministrado aqui 
na IBG, e terá inicio dia 14 de setembro. As aulas acontecerão 
aos sábados, das 14h às 17h. O investimento será de R$150, 
podendo ser à vista ou dividido em 3X. Poderão inscrever-se 
pessoas a partir de 12 anos de idade. As vagas serão limitadas, 
por isso, corra e garanta a sua! Para mais informações, entrar 
em contato pelo número (82) 98835-6905.

O grande questionamento aqui é: E se Ezequias não tivesse 
recebido os quinze anos de bônus divino? Certamente Manassés 
não teria nascido e sua história haveria sido preservada. Por 
tudo isto, e por outras coisas que o espaço aqui não me permitiu 
colocar, concluo afirmando que: “Os planos de Deus são 
melhores que os meus.” Talvez se encaixe aqui a sábia 
afirmação do apóstolo Paulo: (1 Co 6:12) “Tudo posso, mas nem 
tudo me convém.” 

daquela distante nação saberiam o que havia de valor para levar 
e como os judeus se defenderiam contra eles, caso entrassem 
contra eles em guerra.

Nestes quinze anos de sobrevida, Ezequias também gera 
Manassés. Aos treze ele assume o reinado deixado pelo seu pai e 
seria um dos piores e mais cruéis reis que aquele povo já viu. O 
relato bíblico sustenta que ele conseguiu ser pior que os reis 
pagãos. Durante 55 anos de reinado, reinou mais tempo que o 
Ezequias vivera em toda a sua vida, Manassés desfez todo o bom 
trabalho feito pelo pai, queimando os próprios filhos vivos em 
nome do deus Moloque, e mandando serrar o profeta Isaías ao 
meio, depois de colocá-lo dentro de um tronco oco.

- FIM -

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios do 
Coral da IBG. Isso mesmo. Liderados pelo maestro Arthur 
Veiga, os coralistas se encontram e preparam musicais 
apresentações e cantatas para louvar a Deus. Se você deseja 
conhecer mais sobre esse ministério, procure nosso irmão 
Arthur Veiga ou compareça a um ensaio. Você será bem-vindo!

VOCÊ SABIA?

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.

VIGÍLIA DOS HOMENS

Homens, temos um encontro marcado! No dia 06 de setembro, 
das 22h às 05h, no Clube da Aeronáutica (BR 104, Km91, 
próximo ao Aeroporto Zumbi dos Palmares), acontecerá a 
Vigília dos Homens. Você está convidado para participar desse 
momento de intensa busca pela presença do Senhor! Não deixe 
de participar. Para mais informações, procurar o presbítero 
Marcelo ou Paulinho.



08:00 - Consagração

19:00 - Intercessão

17:00 - Intercessão

Domingo

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

20:00 - Ensaio do Coral

Quarta

20:00 - Quarta com Deus

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

19:00 - Futebol Feminino

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Terça

Sexta

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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

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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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-512 SETEMBRO

14 SETEMBRO

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com
82-9933.7962

82-99990.9030

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

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

82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

82-99681.8535/98851.5525

Presb. Gilvan Barbosa

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO PRÉ-EJAD
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

SETEMBRO 

CNPJ: 04.629.869/0001-50

EJAD 2019
na Chácara do Cigano

08
CULTO DE CEIA
18h, 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
02.Set : Gibson Claudino

04.Set : Luiz Carlos Pimentel

04.Set : João Victor

05.Set : Iolanda do Nascimento

05.Set : Marcos Vinicius Azevedo

06.Set : Odilan José

06.Set : Aldcley de Oliveira

07.Set : Karla Katiuscia

07.Set : Sulamita G. Pimentel
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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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