
Você o adora quando guardando sua fidelidade é caluniado por 
não ter pactuado com o pecado, e neste extremo da vida o seu 
coração não altera o nível de comunhão com Deus, como 
aconteceu com José quando a esposa de Potifar desejou ter 
relações sexuais com ele (Gn 39). Também é adoração a 
atitude de levar uma palavra de confronto a um rei fraco e 

João 4:24
“Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o 

adorem em espírito e em verdade".

Existe pouco ensino sobre adoração dentro das igrejas, e 
lógico, por causa disto nós somos os culpados pela produção 
de uma geração de igreja que não adora. Faz tempo que não se 
tem notícia sobre uma igreja de adoração extravagante, 
apaixonada e produtiva no mundo. Sendo assim, é melhor 
ensinar o que não é adoração antes de aprender o que é 
adoração. Cantar não é adorar. Pronto, iniciamos justo com 
aquela que todo mundo pensa que é adoração. Até na liturgia 
dos cultos falamos: “Vamos agora ao momento da adoração.” 
Cantar é apenas o cumprimento de uma ordenança divina, 
conforme ele nos instruiu no Salmo 150:6: “Tudo quanto tem 
fôlego louve ao Senhor.” Adorar também não é ficar dizendo 
palavras elogiosas a Deus em oração, isto é exaltação, não 
adoração a Deus. Você não odora simplesmente porque se 
condicionou a não pecar mais, o nome disto é conversão e não 
adoração. Não pense que você o adora simplesmente porque 
deixou de fazer muitas coisas que gostava de fazer quando não 
era crente só para agradá-lo, isto é santificação, não é 
adoração. Tampouco você o adora quando em obediência às 
suas instruções resolve devolver a décima parte de tudo que 
ganha para o Senhor, a isto damos o nome de gratidão, temor 
ou obediência.

Se tudo isto não é adoração, o que é então adoração? Adoração 
é não se revoltar contra Deus quando depois de ter levado uma 
pisa e ter sido preso só porque estava pregando a palavra e 
exorcizando demônio, não se revoltar contra Deus e ainda 
conseguir extrair motivação para cantar para louvá-lo à meia 
noite dentro da própria prisão, como fizeram Paulo e Silas (At 
16:25). Percebe a diferença aqui? Não é simplesmente porque 
ele cantou um hino que adorou. São as circunstâncias em que 
expressou aquele louvor.  

Adoração é um estado de entrega plena da alma, uma 
completa rendição, a experiência mais profunda e libertadora 
que podemos prestar ao nosso Pai. Harry Érick, teólogo, 
pensador e evangelista presbiteriano, sobre adoração 
declarou: "A maior e sincera expressão de adoração surge 
quando o tudo posso, se encontra com o nada tenho." É neste 
encontro do divino com o humano que se estabelece todo 
espírito de contemplação e adoração da criatura por seu 
criador.

ONDE ANDAM OS ADORADORES?
pastorharry@ibgenesis.com.br

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, 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.

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção 
oficial de membros vindos de outras igrejas quando esses 
não apresentam carta de recomendação. Se este é seu caso 
e você deseja se tornar membro da nossa comunidade de 
fé, participe da sala de Novos Membros, na EBD, no 
segundo e terceiro domingo de novembro. A aclamação 
acontecerá no culto da Família. Aos interessados, procurar 
os irmãos Luis e Val (99991-4425).

envolvido com o pecado, como fez Elias, mesmo sabendo que 
isto resultará em muita perseguição e ameaça de morte contra 
sua própria vida. Eu adoro a Deus quando reservo uma parte 
significativa do meu dia para trabalhar para ele, para me dedicar 
na instalação do seu reino no coração das pessoas (Lc 2:49). Eu 
o adoro quando recebendo uma palavra de correção dele, e 
resolvo humildemente pedir perdão, aceitando sua correção e 
buscando conserto para obedecê-lo como nos ensinou Jó (5:17-
18), ou como fez Davi (Sl 51). Adorar é deixar tudo e todos para 
está a sós com ele (Mt 14:22-23). Você o adora quando tira da 
agenda as suas prioridades, para fazer das prioridades dele as 
suas verdadeiras e inegociáveis prioridades (Sl 40:8). Adorar é 
receber flechadas de uma pessoa a quem você devota serviço e 
amor, e não revidar, como fez Davi (1 Sm 19:9-10). Deus anda 
procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 
Você não quer ser um adorador?

- FIM -

Você, que é casado no civil e ainda não teve a oportunidade 
de estabelecer o enlace matrimonial diante do Senhor, 
chegou a sua vez. O Ministério Vida Melhor está organizando 
mais uma edição do Casamento Coletivo. A cerimônia 
acontecerá no dia 14 de dezembro, às 19h, aqui na IBG. 
Para participar, você precisa fazer a inscrição até o dia 14 de 
novembro através do contato 99333-4841 (Ricardo) ou 
99645-1550 (Elizabete).

CASAMENTO COLETIVO

CULTO DE ADOLESCENTES

No dia 09 de novembro, acontecerá um encontro preparado para 
você, adolescente: o culto Geração Ativa. O culto terá como 
tema "O IMPÉRIO CONTRA-ATACA", baseado em Daniel 6:3-4 
e acontecerá às 19h30, na sala do Megaculto (1º piso), na IBG.  
Você adolescente, que compreende a faixa etária de 12 a 18 
anos, não pode perder essa oportunidade. Venha desfrutar 
desse momento na presença do 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

CONFRATERNIZAÇÃO MIN. DE TEATRO

O Ministério de Teatro da IBG está promovendo um 
momento de confraternização como forma de gratidão. 
Haverá presença de convidados, trocas de experiências e 
momentos de descontração. O evento acontecerá no dia 08 
de novembro, das 15h às 18h, na IBG. Mais informações 
com a Beca 98160-2985.

CANTATA DE NATAL

O Natal se aproxima e, para celebrá-lo, o Ministério de 
Artes da IBG 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. Em breve traremos mais 
novidades. Fique ligado!

VOCÊ SABIA?

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios 
do Coral da IBG. Liderados pelo maestro Arthur Veiga, os 
coral istas 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!



19:00 - Intercessão

Quinta

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

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

Quarta

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

15:00 - Esportes

Domingo

Atividades Semanais

08:00 - Consagração

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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está em ti." 

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

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: 21041-508 NOVEMBRO

09 NOVEMBRO

Pastores e Presbíteros

82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Harry Tenório

82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Javan Medeiros

Pr. Jessé Pimentel

82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

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

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125

dilsondbs@gmail.com

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

Presb. Bráz Ferreira

marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CONFRAT. MIN. TEATRO
15h às 18h, nas salas

ESPAÇO BUSINESS

NOVEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

1 A 3
2º CONGRESSO LIDERAR
no templo e salas

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

03.Nov : Emilly Assunção

03.Nov : Ana Clara

04.Nov : Esdras Lucas

05.Nov : Samuel de Melo

05.Nov : Vanessa Ayolla

07.Nov : Francisca Izabelli

07.Nov : Edson José

07.Nov : Maria Eduarda

08.Nov : Daysi Jullyanna

08.Nov : Ricardo Costa

08.Nov : Francisco Caetano

09.Nov : Joabe Pimentel
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 99915-5710)
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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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