
Nós estamos em um dos momentos mais lindos e delicados do 
ministério de Jesus. Eu poderia chamar este momento de 
transição para a maturidade. Foi o momento em que os discípulos 
deixaram de ser agentes receptivos da graça e do poder de Deus 
para se tornarem agentes ativos e produtivos no reino de Deus. 
Haviam sido treinados até o limite da exaustão para este 
momento, e agora como acontece com o filhote de águia, seriam 
impulsionados penhasco abaixo para o primeiro voo próprio. Era 
a hora de amadurecer, produzir, crescer com suas próprias 
experiências. 

Esqueça que Jesus era o filho de Deus e se tornou o maior líder 
espiritual que este mundo conheceu. Pense em Jesus como o 
gestor de um projeto recebido e arquitetado no céu. Como gestor, 
percebemos como ele tinha consciência de absolutamente tudo o 
que estava fazendo. Pensou milimetricamente e cada área da 
execução. Sabia que seu tempo era curto, por isto resolveu 
instituir a prática de um novo método de aprendizado e 
crescimento, o discipulado. O método do discipulado é simples, e 
ele nos ensinou que funciona assim: primeiro “eu faço e você olha 
como eu faço, depois nós fazemos juntos, e no último estágio 
você faz e fico apenas na supervisão olhando como você faz.” Era 
uma ruptura radical com o método tradicional das religiões que 
praticavam o proselitismo, onde a criança já era ensinada a 
seguir os dogmas e preceitos de uma religião muitas vezes sem 
nem entender a razão daquilo que fazia. O propósito do 
proselitismo é o ensino pragmático e disciplinado de uma religião 
a alguém, para que ele abrace esta nova fé. No discipulado o 
intuito é reproduzir os princípios, as ações, e o coração de Cristo 
na vida das pessoas. No proselitismo a maioria das mudanças 
propostas estão no exterior, no discipulado no interior do homem. 
Enquanto no primeiro era exigido um cumprimento rígido das 
leis, o uso de roupas específicas para cada ação, a distância do 
pecador, no discipulado era proposto arrependimento de 
pecados, a confissão deles e a mudança de caráter. O prosélito 
aprendeu regras, o discípulo aprendeu a amar a Deus acima de 
todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. No 
discipulado aprendemos a andar como filhos de Deus e filhos 
honram o nome de seu pai e se parecem com ele. Este princípio 
foi inclusive evocado por Paulo, quando ministrou na igreja de 
Corinto: (I Coríntios 11:1) - “Sede meus imitadores, como 
também eu sou de Cristo.” 

O seu conceito de gestão de Cristo mudou o entendimento sobre 
liderança no mundo corporativo moderno. De liderança era servil 
(Mc 10:45), a força do seu discipulado consistia no simples 
princípio de que ele não veio para ser servido, e sim para servir. 
Pedro teve dificuldades em absorver este ensino, afirmando que 
não era típico de um Rei servir aos seus súditos. Ele disse que no 
Reino dos Céus tudo é diferente, o maior serve ao menor. 
Advertiu que não entraria no reino do céu sem que este princípio 
estivesse impregnando sua vida.

Lucas 9:2
“E enviou-os a pregar o reino de Deus, 

e a curar os enfermos.”

AGORA É COM VOCÊS
pastorharry@ibgenesis.com.br

O EJAD 2019 está às portas, mas ainda estão disponíveis as 
últimas vagas. O investimento é de R$ 180 em parcela única à vista 
ou no cartão. Inscreva-se e desfrute de momentos especiais na 
presença de Deus.

EJAD 2019

RETIRO DE 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. Será no Hotel Fazenda Belo 
Horizonte, nos dias 15 a 17 de novembro. Como preletora 
convidada, teremos a Missionária Sizerônica. O investimento é de 
R$280 podendo ser dividido em 2X a partir deste mês. 
Informações pelo (82) 99994-5466.

ACAMPAKIDS

As inscrições para o ACAMPAKIDS continuam! O evento acontece 
nos dias 05 e 06 de outubro, na Chácara do Cigano e abordará a 
temática “Deus, o dono do tempo”. Podem participar crianças de 
06 a 11 anos. Crianças 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). Invista na vida espiritual do seu filho. 
Não deixe de participar!

CURSO DE LIBRAS

Ainda estão abertas as vagas para inscrição do módulo básico 1 
do 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. Para mais 
informações, entrar em contato pelo número (82) 98835-6905.

- FIM -

Agora havia chegado a hora de partir e seus discípulos começarem 
a dar frutos. Como gestor ele treinou, capacitou intelectualmente, 
mas iria agora mostrar quem de fato era. Era o filho de Deus. Ele 
sabia que a guerra que travariam era espiritual, e como tal, os 
discípulos precisariam de ferramentas acessórias a todos os 
ensinos e capacitações recebidas. Eles precisariam de dons e 
poderes espirituais, e foi o que fez. Fez porque considerou que os 
discípulos já haviam vencido a infância espiritual e agora maduros 
necessitariam produzir. Veja o que o texto declara: “Ele lhes deu 
poder... Poder “para expulsar demônios e curar enfermos.” Você é 
um discípulo, disto eu sei. Mas ainda é um bebê espiritual, ou já 
está em uma fase mais madura? Sabe como descobrimos isto?  
Simples, basta ver se você já recebeu poderes espirituais e se já 
está produzindo através deles. Se você já se sente maduro, então 
hoje é o dia de pedir a Jesus os dons do seu espírito e como o filhote 
da águia, tomar o impulso para o primeiro de muitos voos e 
jornadas espirituais. Sucesso na batalha! Cristo já fez a parte dele, 
agora é com vocês. 

ELAS ORANDO

O Min. Elas no Altar convida todas as mulheres para um momento 
de oração, intercessão e ministração. No dia 10 de setembro, na 
sala Dorcas, às 19h30, teremos esse momento especial. 
Compareça e saia renovada e abençoada!

Sabemos que milhares de pessoas, em nossa sociedade, são 
vítimas de stress que, por sua vez, traz o desenvolvimento de 
outros problemas que afetam drasticamente a saúde do 
indivíduo. Pensando nessa temática, o Ministério Elas no Alar 
estará promovendo uma palestra gratuita com a Psicóloga Jeane 
Avelino, que abordará o tema “Stress, uma epidemia mundial”. O 
encontro acontecerá no dia 14 de setembro, às 15h30, na IBG 
(primeiro piso). Participe e venha aprofundar mais seu 
conhecimento sobre o assunto.

PALESTRA ELAS NO ALTAR

NOVOS LÍDERES IBG

- União Masculina: Presb. Marcelo Oliveira

Informamos aos irmãos as novas mudanças na liderança de 
alguns ministérios. A saber:

- Ação Social: José Carlos

Recebemos a nova liderança e abençoamos, orando 
constantemente para capacitação vinda da parte do Senhor para 
o desenvolvimento de ações na obra e na casa do nosso Deus. 
Sejam bem-vindos!

- Evangelismo e Missões: Carolina Neris

CULTO PRÉ-EJAD

Atenção participante do Ejad 2019! No dia 12 de setembro, na 
IBG, às 19h30, acontecerá a realização do culto PRÉ-EJAD. Você, 
que fez sua inscrição, venha receber orientações necessárias 
sobre esses dias de retiro e informações sobre check-in. Sua 
presença é indispensável!

2º CONGRESSO LIDERAR

Ficamos felizes em anunciar a segunda edição do CONGRESSO 
LIDERAR! O evento acontece aqui na IBG, de 1 a 3 de novembro, 
onde teremos como palestrante convidado o Pr. Gessé Oliveira 
(CIBI/RS), além de outros nomes experientes. Teremos também 
oficinas práticas e teóricas, onde estaremos capacitando líderes e 
investindo no Reino. As inscrições serão online pelo nosso site e 
terão início no próximo domingo (15/09). O investimento será de 
1kg de alimento. Fique atento aos canais de divulgação da igreja 
para mais informações e não perca nenhuma novidade!



15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Quinta

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

19:00 - Intercessão

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Domingo

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

17:00 - Intercessão

20:00 - Ensaio do Coral

15:00 - Esportes

20:00 - Quarta com Deus

Terça

Segunda

Quarta

19:00 - Futebol Feminino

18:00 - Culto da Família

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

Sexta

08:00 - Consagração

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

19:30 - Futebol Masculino-Membros

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

Marcos 10:50

"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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Filiada a

Versículo da 
Semana

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

14 SETEMBRO

82-99190.9880

82-99934.6906

82-99990.9030

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

pastorharry@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Harry Tenório

Pastores e Presbíteros

lulaelu@gmail.com

82-99681.8535/98851.5525

Pr. Jessé Pimentel

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Javan Medeiros

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

Presb. Dilson Braga

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

marcelomom.2210@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

82-98816.2412/99944.7125

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

PS CONTABILIDADE
Somos uma empresa de prestação de serviços 

contábeis, fiscais, trabalhistas, societários, 

administrativos e regularização de empresas.

E-mail: paulo.santos1@feac.ufal.br

Fones/WhatsApp: (82) 99145-4068/99822-8765

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
08.Set : Rosaria de Fátima
08.Set : Andressa Laís
09.Set : Edson José
10.Set : Nezildo Roberto
10.Set : Daniella de Lima
11.Set : Dhébora Flávia
11.Set : Marcos Antonio
12.Set : Maria da Penha
12.Set : Rebecca Lays
12.Set : Maria Angelita
13.Set : Asafe Levi
13.Set : Maria Clara
13.Set : Camila Azevedo
14.Set : Lucas Vinicius
14.Set : Ricardo Dias
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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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