
A história do início do descaminho da igreja da Galácia, 
se repete ao longo da história muitas vezes. E não se 
repente apenas na história da igreja, como também na fé 
individual de cada um. Basta sair dos princípios divinos 
instituídos na palavra por um período, e tudo desanda. 
Estes falsos mestres ensinavam aos cristãos da Galácia 
que a fé em Cristo apenas não era o suficiente, e que eles 
também deveriam praticar a circuncisão (Gl 2:3-5; 
5:2,6,11; 6:12-15). Uma das principais táticas destas 
pessoas era atacar pessoalmente o apóstolo Paulo. 
Pensavam que descredibilizando o apóstolo, estaria 
pondo em descrédito todo seu trabalho. 

A igreja foi fundada por Paulo em uma de suas primeiras 
viagens missionária, como podemos ler em Atos 13:1 e 
14:26. Contudo, depois das primeiras e vigorosas 
experiências com Deus e dos gálatas terem recebido o 
verdadeiro Evangelho que havia sido pregado pelo 
apóstolo, surgiram pessoas que começaram a se levantar 
contra o ministério de Paulo (Gl 4:17), e também a 
pregar um “outro evangelho” completamente distorcido 
do que tinha sido ensinado pelo apóstolo (Gl 1:6-7). 
Basicamente esse falso evangelho que estava sendo 
pregado ensinava que os não judeus (gentios) que se 
tornavam cristãos deveriam seguir as tradições judaicas 
e praticar as obras da lei, ensinavam que isto 
influenciaria diretamente no processo de salvação (Gl 
6:12).

A defesa feita pelo próprio apóstolo durante a epístola 
aos Gálatas, é a melhor fonte de compreensão para 
entender e denunciar o “jogo sujo de Satanás” conta dos 
valores que Deus estava instituindo ali. Em Gálatas 2:1-
10, Paulo fala da relação pessoal que teve com os 
apóstolos em Jerusalém, os líderes da Igreja Primitiva. A 
autoridade apostólica e legitimidade do Evangelho que 
anunciava vinha mais do que do convívio com os 
apóstolos, vinha de sucessivos encontros que havia tido 
com o Senhor, não nos seus dias de vida terrena, mas 
encontros com ele já ressurreto. Disto dá testemunho 
Atos 9:3-6. Talvez ele tivesse respondendo algum tipo de 
acusação que afirmava que, de alguma forma, ele agia 
por conta própria, já que não foi um dos doze apóstolos. 
Esta é uma tática bem velha de Satanás, descredibilizar o 
homem de Deus, para descredibilizar toda sua obra.
Ele já está terminando a epístola, quando cheio de 
autoridade, diz: Gl 6:17 “De agora em diante, que 
ninguém me perturbe com estas coisas, pois levo em 

AS MARCAS CONTAM UMA HISTÓRIA
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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.

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!

ACAMPAKIDS

Um dia eu vi um escritor cristão muito próspero dar um 
testemunho bem interessante. Um jornalista perguntou: 
qual a razão pela qual ele não trocava seu carro velho por 
um novo? Ele simplesmente respondeu mostrando as 
marcas presentes em seu carro. Morsas, arranhões, 
pintura descascando, e nominando a razão pela qual cada 
uma delas havia acontecido. Depois de contar as 
experiências vividas junto com aquele parceiro de muitas 
jornadas, concluiu: “Nenhum carro novo me faria tão bem, 
me trazendo tantas lembranças boas.” Não é uma questão 
entre o novo e o velho, é uma questão de marcas que 
contam uma história. O novo não teria estas marcas, e ele 
continua tão bom. Mais do que me levar a lugares, suas 
marcas me levam aos lugares contando minha história. E 
isto, afirmou, vale muito mais que o cheiro de novo de um 
carro. 

Estas provas deixaram marcas em seu corpo e na sua 
alma. Cicatrizes que denunciavam o quanto este homem 
tinha se apaixonado por Cristo e pela missão recebida 
dele. Ao evocar a autoridade destas marcas, Paulo estava 
avisando que mais do que ter vivido e convivido com 
Cristo, ele estava doando sua vida a instalação do 
evangelho dele. 

- FIM -

meu corpo as marcas de que eu pertenço a Jesus.” De 
quais marcas o apóstolo está falando? A relação das 
marcas é bem extensa, e melhor que citá-las é ler 2 Co 
11:16-33. No texto pede aos seus leitores para não o 
considerarem insensato, e em seguida começa a narrar 
seus muitos sofrimentos. Ele chega a dizer, que é disto que 
ele tem motivos para se orgulhar, de ter apanhado 
inocente, passado privações, de ter sido preso, ter 
sobrevivido a naufrágio e a apedrejamento, de ter deixado 
de ser perseguidor para ser perseguido por puro amor ao 
Senhor e ao ofício dele recebido.

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 que estarão ministrando nas oficinas 
práticas e teóricas, e assim, estaremos capacitando 
líderes e investindo no Reino. 

2º CONGRESSO LIDERAR

As inscrições têm início hoje e devem ser feitas 
preenchendo o formulário online disponível no site da 
igreja (ibgenesis.com.br). O investimento é de apenas 
1kg de alimento não perecível que deve ser trazido 
somente no dia do congresso (01/11). Corra e faça hoje 
mesmo a sua inscrição, pois AS VAGAS SÃO LIMITADAS. 
Fique atento aos canais de divulgação da igreja para mais 
informações e não perca nenhuma novidade!

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?

DIVULGUE SEU NEGÓCIO!

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.



Domingo

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

17:00 - Intercessão

08:00 - Consagração

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Quarta

Quinta

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

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

18:00 - Culto da Família

Sábado

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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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
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Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-527 a 29 SETEMBRO

28 SETEMBRO

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório

82-99681.8535/98851.5525

javanmedeiros@hotmail.com

pastorharry@ibgenesis.com.br

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99990.9030

Presb. Luiz Carlos

Pr. Jessé Pimentel

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

lulaelu@gmail.com

pastorjesse@ibgenesis.com.br

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

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Dilson Braga

82-99934.6906

Presb. Marcelo Oliveira

Pr. Javan Medeiros

Presb. Gilvan Barbosa

Pr. Guilherme Cerqueira

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

82-99190.9880

82-99331.7052

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

XXI ECC
(externo)

ESPAÇO BUSINESS

SETEMBRO 

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

21
RESERVADO PARA CIBISA
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

15.Set : Cristina César

15.Set : Maria Maura

18.Set : Enoque Matias

18.Set : Marcelo Oliveira

19.Set : Luciana Fernandes

19.Set : Maria Elza

19.Set : Alefe Vitor

19.Set : Caio Lucas

20.Set : Erinaldo Euclides

21.Set : Maria Aparecida

21.Set : Luiz Antônio Honorato
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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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