
O que Jesus queria dizer com esta afirmação? Que a apostasia 
seria generalizada nos últimos dias. O apóstolo Paulo tratando 
desta revelação de Cristo 2 Tm 3:2-7, radiografa o estado 
natural dos homens destes últimos dias, chamando este 
período de dias trabalhosos, vejam: “Porque haverá homens 
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 
sem afeto natural, irreconci l iáveis, caluniadores, 
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, 
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 
amigos de Deus, tendo aparência de bondoso, mas negando a 
eficácia da bondade em suas ações. Destes afasta-te. Porque 
será cada vez maior o número de pessoas infiltradas que 
visitam igrejas, mas não se importam de sair com mulheres 
néscias carregadas de pecados, para depois dos cultos praticar 
diversos tipos de pecados. São pessoas que aprendem 
sempre, mas não conseguem praticar o que aprenderam, por 
isto não são libertos do pecado nem conseguem deixar de ser 
escravos do mal.” Este é um texto de arrepiar. Tão 
escandalosamente identificado com os nossos dias que nem 
carece de uma exegese profunda para identificarmos que já 
estamos no tempo do fim. Daqui a pouco acontecerá o 
arrebatamento. Os sinais nos advertem, eles servem de aviso 
para não sermos pegos de surpresa. No trânsito, o 
cumprimento das instruções advindas da interpretação correta 
e da obediência ao que eles estão avisando, evita tragédias e 
nos previne contra o caos. Na Bíblia eles servem para livrar 
nossa alma do inferno, e nos preparar para uma vida como 
filhos na presença de Deus,

Uma das preocupações centrais de Cristo quando pregava um 
sermão escatológico residia na apostasia dos últimos dias. E 
por que hoje dos nossos púlpitos já não saem mensagens 
inspiradas e divinamente reveladas neste tema, se estamos 
nos aproximando dos últimos dias da igreja na terra? Porque a 
maioria dos pastores e líderes estão preocupados em encher 
seus templos de pessoas, e não de formar uma comunidade 
restrita de santos. Eles identificaram o que atrai e o que afasta 
gente das igrejas, e dirigem suas homilias sem a presença de 
advertências, castigos ou coisas que possam produzir algum 
tipo de sofrimento. 

Um dia, quando estava no início do meu ministério, depois de 
pregar neste texto escatológico de Jesus, fui abordado por um 
senhor muito distinto que de férias visitando Maceió. Ele havia 
ido assistir culto na igreja que pastoreava por ser perto do 
hotel que estava. Vejam seus conselhos: “Você prega com 
graça, mas me escute porque quero abençoar sua vida. Sou 

Mateus 24:22
“E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se 

salvaria. Mas por causa dos eleitos aqueles dias serão 
abreviados.”

A APOSTASIA
pastorharry@ibgenesis.com.br

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.

RETIRO DE MULHERES

ACAMPAKIDS

Atenção papais e mamães! O Ministério Gênesis Kids 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!

Cinco anos depois aquele senhor novamente ele estava de férias 
e havia voltado a visitar Maceió. Foi naquela congregação, desta 
vez para ver novamente aquele pastor a quem havia 
aconselhado. Como não estava mais ali, procurou o novo pastor 
e deixou um livro de presente para mim, com a seguinte 
dedicatória: “Continue pregando contra a apostasia, suas 
palavras produziram comichões nos meus ouvidos, e me 
ajudaram a realinhar meus pensamentos e a concertar minha 
vida.”

- FIM -

um professor em teologia... Me mostrou suas credencias em 
uma carteira funcional da faculdade que lecionava. Já escrevi 
trinta e dois livros, disse depois de mostrar as credenciais, e 
tenho experiência bastante para lhe instruir quanto ao seu 
sermão. Não me entenda mal, mas isto não tornará você 
próspero ministerialmente. Pelo contrário, isto afastará pessoas 
da sua igreja. Mude a linha do seu discurso, pregue amenidades, 
coisas que afagam o coração do pecador. Todos os grandes 
evangelistas se preocuparam com isto.” O que eu disse para ele? 
Educadamente eu disse que estava grato por seus conselhos, 
que iria refletir no que falou, mas que não estava preocupado em 
atrair muitas pessoas, que estava preocupado em salvar a 
minha própria vida, e que o sermão que não serve para 
converter o pregador, não converterá mais ninguém. 

Após o sucesso da primeira edição, o Congresso Liderar renova 
seu compromisso em capacitar e alinhar a visão da liderança e 
coliderança à visão da Igreja em sua segunda edição. Com o 
tema “A construção de um Líder”, o evento propõe uma 
discussão sobre os aspectos necessários ao desempenho de 
um chamado para a liderança dentro das Igrejas. 

Durante os dias 1, 2 e 3 de novembro, na IBG, você poderá 
desfrutar de debates relevantes, experiências enriquecedoras 
em um ambiente propício para o seu crescimento espiritual e 
ministerial. Dentre pastores que ministrarão oficinas práticas e 
teóricas, teremos como convidado o Pastor Gessé Oliveira 
(CIBI/RS). As inscrições estão abertas no site da Igreja. O 
investimento será de 1kg de alimento não perecível, que será 
entregue no dia do evento. Faça sua inscrição porque as vagas 
são limitadas.

2º CONGRESSO LIDERAR

VOCÊ SABIA?

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios do 
Coral da IBG. 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!

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.

CULTO JOVEM

Você, que é jovem de corpo e de mente, está convidado a 
participar de mais um encontro organizado pela Geração 
Atitude: será o Culto Jovem com o tema “SUICÍDIO: 
ROMPENDO O SILÊNCIO A FAVOR DA VIDA” que acontecerá 
dia 24 de setembro, às 19h30, no templo da IB Gênesis. Não 
fique de fora. Venha, junto a outros jovens, aprender mais do 
Senhor. 

ELAS ORANDO

Atenção! Você, mulher, está convidada para participar de um 
momento de oração, intercessão e ministração, promovido 
pelo Ministério Elas no Altar. No dia 24 de setembro, na sala 
Dorcas, às 19h30, teremos esse momento especial. Será uma 
noite de intensa busca pela presença e pelo conhecimento de 
Deus.  Não deixe de comparecer!



19:00 - Futebol Feminino

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

Sexta

Domingo

Atividades Semanais

18:00 - Culto da Família

08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Sábado

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Quarta

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
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: 21041-528 SETEMBRO

28 SETEMBRO

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Dilson Braga

dilsondbs@gmail.com

Pr. Javan Medeiros

lulaelu@gmail.com

javanmedeiros@hotmail.com

Pastores e Presbíteros

82-99990.9030

82-99934.6906

82-99681.8535/98851.5525

Pr. Harry Tenório

Pr. Jessé Pimentel

Presb. Luiz Carlos

82-99190.9880

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Presb. Bráz Ferreira

82-99331.7052

Pr. Guilherme Cerqueira

brazmaceio@yahoo.com.br

82-98816.2412/99944.7125

marcelomom.2210@gmail.com
82-9933.7962

Presb. Marcelo Oliveira

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

SETEMBRO 

CNPJ: 04.629.869/0001-50

PORTAS ABERTAS
19h, externo

27 a 29
XXI ECC
(externo)

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
22.Set : Danielle Gonzaga
22.Set : Rebeca Virginia
22.Set : Jessé Pimentel
23.Set : Járede Barreto
23.Set : Dilson Braga
23.Set : Lucielma Farias
24.Set : José Roberto
25.Set : Egina Eusébio
25.Set : Eduardo Montenegro
27.Set : Erivaldo Farias
27.Set : Alan Celso
27.Set : Wesley Gonçalves
27.Set : Esther Alves
27.Set : Marta Belkice
27.Set : Divacy Santino
28.Set : Chang Pichu
28.Set : Luciene Clementino
28.Set : Fábio Júnior
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Palavra do pastor - página 2

CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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