
A sabedoria inventiva de Deus é tão espetacular na criação do 
homem que aquilo que poderia nos intoxicar e matar, é 
eliminado por excrementos, tais como: o suor, a urina e as 
fezes. Muitas vezes já me deparei pensando na complexidade 
de um corpo que transforma alimentos em calorias, que irriga 
toda sua estrutura com a vida produzida pelo sangue e que é 
dirigido e comandado e dirigido sem nenhum comando nosso 
pelo cérebro. É impossível não vir a adorar a Deus se 
aprendermos a reconhecer sua presença da criação. Mas sabe 
o que mais me impressiona? Não é nem sua capacidade 
inventiva, mas sua disposição em intervir consertando o que 
por algum motivo alheio a sua vontade está funcionando de 
forma disfuncional. As fábricas têm um problemão aqui, elas 
chamam isto de garantia. No mundo corporativo todos sabem 
o valor que o consumidor irá dar a garantia de um produto, por 
isto elas investem tanto em qualidade. Sabem que se não 
investirem antes em qualidade, a conta que será gasta na 
garantia será muito maior do que os valores investidos no 
desenvolvimento do produto. Além do que, tem a questão da 
imagem da fábrica que fica arranhada quando o produto 
apresenta problema de forma prematura e injustificada.

E como será Deus quando esta complexa máquina humana 
apresenta problemas? Ele se responsabiliza pelo conserto? 
Como será a sua garantia? Diferente do mundo corporativo, 
Deus não tem um departamento de garantia no céu. Ele 
próprio, o inventor da complexa máquina humana, se envolve 
com a garantia do seu produto. Quando médico, remédios e os 
recursos naturais agindo em conjunto não deram resultado, a 
garantia divina entra em ação, com a regeneração do órgão e 
as vezes até com a reposição dele. Mas você pode reivindicar 
dizendo: “Mas como eu acesso a Deus para pedir uma 
reposição em garantia, por exemplo?” Indo a ele. O nome 
deste canal de atendimento divino é oração e a senha é fé. 
Basta ter fé que você poderá reivindicar a garantia em oração. 
Se sua cobertura tem prazo de validade e sobre o horário de 
atendimento? Diferente dos fabricantes comuns que 

“Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo.”
Lucas 5:12

Os seres humanos nascem, crescem e têm capacidade de se 
reproduzir. São seres compostos por pequenas estruturas 
chamadas células, que só podem ser vistas com o uso de lentes 
de aumento. As células se organizam em unidades maiores 
chamadas de tecidos, que se unem e formam os órgãos como o 
cérebro, coração, estômago, rins, pulmões, intestinos, bexiga, 
fígado, dentre outros. Os conjuntos de órgãos do corpo 
humano formam sistemas, como o sistema nervoso, o sistema 
digestivo, o sistema respiratório e por aí vai a complexa 
indústria do corpo humano. Os conjuntos de sistemas formam 
organismos. O organismo, como um todo, forma o indivíduo, 
que é delimitado por um corpo. 

PRAZO DE GARANTIA DIVINO
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concedem um prazo curto de garantia, a garantia de Deus é 
permanente e o atendimento é 24 horas por dia, sem exclusão 
de feriados ou dias santificados. A qualquer hora Ele está 
disponível para intervir. 

- FIM -

O leproso descobriu tudo isto e nos ensina como funciona na 
prática. Ele foi até Jesus, não precisou justificar a denominação 
religiosa a qual pertencia e nem apresentar o cartão das 
revisões em dia. Simplesmente ele reconheceu o poder e o 
senhorio de Deus sobre aquela enfermidade. Em Levíticos 13 e 
14 nós podemos conhecer mais sobre a lepra. Quando o leproso 
era curado, para ser reinserido no meio da comunidade, o 
sacerdote tinha que examinar. Aqui vai um apêndice, se a lepra 
dizimava o corpo a exclusão dilacerava a alma. O leproso era 
banido do convívio social por perigo de contágio. Ele já pede a 
Jesus as duas coisas juntas, me cure e me purifique. E foi o que 
Jesus fez, ainda que tenha recomendado que fosse ao 
sacerdote, mas isto apenas por testemunho.

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

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. 

RETIRO DE MULHERES

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 Fazenda Belo Horizonte, de 15 a 17 de 
novembro. Como preletora convidada, teremos a Missionária 
Sizerônica. Serão dias de intensa intimidade e profunda 
adoração. Para mais informações, valores e opções de 
pagamento entrar em contato pelo número (82) 99994-5466.

CANTATA DE NATAL

O Natal se aproxima e, para celebrá-lo, o Ministério de Artes da 
Igreja Batista Gênesis já está preparando a Cantata de Natal. 
Programe-se para estar presente nesse dia tão especial. Será 
um espetáculo para adorar, honrar e louvar o nome de Jesus. 
Fique atento a mais informações. Venha louvar e adorar a Jesus 
conosco. Não perca!

VOLUNTÁRIOS EQUIPE MULTIMÍDIA

A equipe de Multimídia da IBG está com vagas abertas para 
voluntários. Se você tem conhecimento básico e facilidade com 
computadores e deseja servir juntamente com essa equipe, 
procure a irmã Isabel Feitosa (99381-6086) ou mande um e-
mail para multimidia@ibgenesis.com.br. Venha servir ao 
Senhor.

O Ministério de Ação Social convida a igreja a participar da 
Oferta de Cereais. Você pode contribuir doando 1 kg de arroz, 
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento que não seja 
perecível. Traga sua doação e entregue nos cultos de Santa 
Ceia, sempre realizados no segundo domingo de cada mês. 
Sua doação será destinada a montagens de cestas básicas para 
o auxílio dos nossos irmãos que estão passando por algum tipo 
de dificuldade financeira. Firme esse compromisso com Deus, 
com seu próximo e não esqueça sua oferta!

OFERTA DE CEREAIS

VOCÊ CONHECE O GÊNESIS KIDS?

Todos os domingos ministramos a Palavra de Deus às crianças 
ao mesmo tempo que oferecemos brincadeiras, jogos, lições 
bíblicas, trabalhos manuais, lanches e muita alegria. As crianças 
são ensinadas por pessoas que tem amor para dar e chamado 
para transmitir ensinamentos bíblicos a estas crianças. O 
Gênesis Kids recebe crianças de 2 meses até 10 anos e 11 meses 
e as turmas são dividas em Kids Baby (berçário), Kids 1, Kids 2, 
Kids 3 e Kids 4. Traga seus filho(a) para participar de momentos 
especiais na presença de Deus.

OUTUBRO ROSA

Você, que é mulher, certamente já ouviu falar no Outubro Rosa. 
Este é um movimento de conscientização para o controle e 
diagnóstico do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no 
início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for 
the Cure. A data é celebrada  com o objetivo de compartilhar 
informações, promover a conscientização sobre a doença, 
proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e 
tratamento. Por aqui, você também ficará bem informada 
sobre postos de atendimento, procedimentos e outras  
informações sobre esse movimento. Fique atenta e cuide-se! 
Nosso corpo é templo do Senhor.



14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

Sábado

15:00 - Esportes

Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

Terça

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Quarta com Deus

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

QuartaPastores 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

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 
Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-513 OUTUBRO

15 OUTUBRO

Pastores e Presbíteros

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

pastorjesse@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

82-99331.7052

Presb. Bráz Ferreira

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99990.9030

Presb. Gilvan Barbosa

82-99934.6906

82-99190.9880

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

lulaelu@gmail.com

Pr. Jessé Pimentel

Presb. Luiz Carlos

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Pr. Harry Tenório

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

82-98816.2412/99944.7125

marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
18h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

OUTUBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE FORMATURA: DIREITO UFAL
20h, no templo

12
PORTAS ABERTAS BEACH (MASCULINO)
(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. Indique nossa banda e receba 10% 

no fechamento do contrato!

Instagram: @bandamaisq1

E-mail: bandamaisq1@gmail.com

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

08.Out : Paulo Roberto

08.Out : Yuri R. Bezerra

09.Out : Rosana de Oliveira

10.Out : Ana Júlia

11.Out : Iluziane Mariano

11.Out : Iraldy Brandão

12.Out : Carlos Alberto

12.Out : Gabriel Virgílio

 98840-8478)

 99635-5959)

 98178-0984)

 98882-4393)

 98827-4264)

 99933-0714)

 98135-1144)

 99922-2281)
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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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