
Marta aparece na bíblia já no final da vida ministerial de 
Jesus. Ela é irmã de Lázaro e Maria, uma família que 
parecia gozar da estreita comunhão com Jesus. A prova 
disto é que ao adoecer Lázaro, as irmãs mandam chamar 
Jesus. Obviamente elas queriam que ele o curasse, e ele 
não se nega a ir, mas demora a sair. Demora o tempo 
suficiente para Lázaro piorar e morrer. 

Lucas 10:38
“Marta, o recebeu em sua casa...”

A atitude passiva de Maria parece ter incomodado Marta. 
Talvez fosse muito nova para formar um juízo de valor 
mais aprimorado dos seus deveres e das suas 
responsabilidades diante de seus irmãos, sobretudo 
agora com aquela visita tão ilustre dentro da sua casa. 
Marta tenta a interferência de Jesus, mas dele houve esta 
resposta: “Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não 
lhe será tirada.” Esta reposta produziu uma fama 
imerecida nesta mulher tão especial. Muitos afirmam que 
ela era ativista, e que não priorizava as coisas espirituais. 
Difícil é tirar esta má imagem que se formou desta que foi 
uma mulher tão importante nos últimos momentos da 
vida de Jesus. 

Não devíamos julgar Marta apenas por uma parte da 
conversa que ela teve com Jesus, pois era uma mulher 
cheia de fé e do temor do Senhor. Hospitaleira e amiga do 
Mestre, foi ela quem recebeu Jesus em sua casa. A 
referência é altamente significativa, porque nos avisa 
que ela foi responsável pela estada de Jesus ali. 

Nem de longe o tom de Jesus foi de reprimenda, antes foi 
uma orientação. Certamente ele fez uma leitura das suas 
responsabilidades, percebendo que ela estava tensa e 
preocupada. E não era apenas por causa da visita ilustre. 
Há quem diga que Marta havia ficado viúva, e a prova 
disto é que o texto fala que a casa era de Marta. Se a casa 
houvesse sido recebida em herança, o normal era se 
dizer que a casa era de Lázaro. O filho homem era o 
herdeiro da família. Certamente os dias não estavam 
sendo fáceis para ela. Quem sabe viúva recente, quem 

Alguma vez Deus parece ter chegado atrasado em sua 
vida? Isto acontece com todos nós. E ele não o faz porque 
gosta de nos ver sofrer, mas porque tem seu tempo e sua 
maneira bem própria de agir. Assim ele nos trata na 
nossa humanidade inquieta e ansiosa. 

DE “MARTITE” EU NÃO SOFRO MAIS
pastorharry@ibgenesis.com.br

- FIM -

Quando  a  ma tu r i d ade  s e  en con t ra  c om  a s 
responsabilidades, não é difícil de nos sentirmos 
pressionados a ponto de ter uma sobrecarga de estresse. 
Era esta sobrecarga que Jesus queria tirar de Marta, não 
apenas dela, mas de você também. Esta situação me leva 
a Mateus 11:28-30, quando Jesus faz um convite 
associado de uma maravilhosa promessa: “Se você está 
cansado, venha até mim porque eu tenho como aliviar 
você das suas cargas.” Depois desta do mal de “Martite” eu 
não sofro mais. Basta sentir que as responsabilidades 
estão pensando mais do que posso suportar, corro até 
Jesus e peço que ele me alivie das múltiplas 
responsabilidades e da sobrecarga produzida pelas 
pressões. 

sabe com a responsabilidade de cuidar de irmãos mais 
jovens. Olhe o tom amigo e carinhoso de Jesus com ela: 
“Marta! Marta! Andas ansiosa e te afliges por muitas 
razões.” Esta leitura feita por Jesus de como estava o 
coração de Marta, justifica inclusive o seu estresse em 
relação a sua irmã. 

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. 

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).

Atenção, homens! Vocês já conhecem o Novembro Azul? 
Novembro Azul é um movimento mundial que acontece 
durante o mês de novembro para reforçar a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais 
comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas 
são homens a partir dos 50 anos. 

NOVEMBRO AZUL

Por aqui, vocês também ficarão bem informados sobre 
postos de atendimento, procedimentos e fontes de 
informações sobre esse movimento. Fiquem atentos e 
cuidem-se. Nosso corpo é obra do Senhor. Vamos cuidar 
bem dele!

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 SABIA?

DIVULGUE SEU NEGÓCIO!

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.

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. 

CULTO JOVEM

Atenção, você que é jovem de corpo e de mente! O 
Geração Atitude estará organizando mais um Culto 
Jovem. Esse mês, o encontro acontecerá dia 23, no 
templo da IBG, às 19h. Contamos com sua participação! 
Venha e traga mais um amigo para, juntos, adorar ao 
Senhor.

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!



08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Atividades Semanais

Domingo

09:00 - Escola Bíblica

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

Quinta

15:00 - Esportes

Quarta

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Sexta

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

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

Salmos 39:7
está em ti." 

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:
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dilsondbs@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Bráz Ferreira

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

82-98816.2412/99944.7125

lulaelu@gmail.com
82-99331.7052

82-99675.0706/99132.7761

marcelomom.2210@gmail.com

82-99681.8535/98851.5525

Presb. Dilson Braga

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Gilvan Barbosa

82-99934.6906

Presb. Luiz Carlos

Pr. Guilherme Cerqueira

javanmedeiros@hotmail.com

Pastores e Presbíteros

82-99190.9880

Pr. Jessé Pimentel

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99990.9030

Pr. Harry Tenório

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

EVENTO ABISA
14h, sala Gamaliel e Mega Culto

ESPAÇO BUSINESS

NOVEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

15 a 17
RETIRO DE MULHERES
em Campo Alegre/AL

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

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para 

todos os eventos. Makeup social, noivas, 

formandas, ensaios fotográficos. 

Instagram: @driellinascimentomakeup

Contato/WhatsApp: (82) 99610-4944 

Aceitamos cartões!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

17.Nov : Letícia Rafaelly

18.Nov : Juliany Vasconcelos

20.Nov : Verônica Puça

22.Nov : Ana Lúcia

22.Nov : Silvio Rodrigues

22.Nov : José Cecelio

22.Nov : Ailton Luiz

23.Nov : José Gutemberg
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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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