
O segundo pilar do ensino de Paulo nesta carta, é que o 
reconhecimento do Senhorio de Cristo é necessário para a 
nossa entrada no simples desfrutar e no direito de usar dos 
dons (3). Isto faz total sentido, porque a disposição e 
disponibilidade dos dons se dá pela exclusiva necessidade 
de instalarmos o reino de Deus no coração das pessoas. É 
triste a má compreensão ou o uso indevido deles aqui. Há 
quem chegue e sentir-se envaidecido pela forma que é 
usado através dos dons, como se eles fossem uma 
propriedade sua. Tem também quem faça comércio disto, o 
que é mais triste ainda.

Há uma boa quantidade de dons espirituais (4), mas todos 
tem origem no Espírito Santo. Ele é a fonte exclusiva e é 
quem nos entrega os dons. E qual o princípio da 
distribuição? E qual a razão dos dons? Simples, os dons são 
dados a quem ele quer dar, mas isto obedece a uma regra, 
porque ele sempre vai dar a quem queria fazer bom uso 
deles no meio da sociedade. Ou seja, já aqui percebemos 
que os dons são dados para o serviço, ofício e para 
instalação do Reino de Deus no coração das pessoas. 
Depois, eles são dados para que todos possam usufruir dos 
milagres divinos. Ou seja, os dons são o leito por onde 
corre as águas das manifestações divinas e por onde 
navega o seu poder. Todos somos beneficiados pela 
manifestação dos dons (7).

Seu ensino sobre os dons inicia com a lembrança da 
ausência do Espírito Santo em nós, no tempo em que não 
éramos convertidos. Paulo transfere para Ele uma ação de 
sabedoria, de forma que sem ele éramos facilmente 
enganados pelo inimigo. Alguém assim, sem a presença do 
Espírito Santo fazendo morada em seu coração, troca 
facilmente a adoração ao Senhor pela a adoração de ídolos 
(2).  

“Irmãos, eu quero que vocês entendam a respeito 
dos dons espirituais...”

Gosto da forma inteligente que Paulo inicia sua abordagem 
sobre os dons, porque mais do que usufruir e saber que 
eles estão disponíveis e acessíveis ao cristão, é necessário 
que se saiba para que eles foram dados e como devem ser 
utilizados. Isto é uma coisa muito pouco usual no povo 
brasileiro. Não raro a gente compra um equipamento, um 
carro, e enrolado com as dificuldades no uso vamos pensar 
em consultar o manual depois. Isto quando consultamos, 
porque a maioria de nós ficamos de forma empírica 
tentando acertar como se utiliza o equipamento teimando 
em não consultar o manual.
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DONS ESPIRITUAIS
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Uma última abordagem no ensino de Paulo antes de entrar 
propriamente no assunto dos dons, é distribuição deles no 
meio da igreja. Isto obedece a alguns princípios, e o primeiro 
deles certamente é o uso útil. Sim, por que não há sentido no 
usufruto de um dom sem que ele esteja a serviço de outras 
pessoas? Para que ele chegue a esta pessoa, eu preciso está 
envolvido, trabalhando na instalação do reino de Deus no 
mundo. É por isto que existem tantos crentes que não 
recebe os dons, ainda que eles estejam acessíveis. Isto 
acontece porque ele não está envolvido com nada na igreja, 
é um mero assistente de cultos na casa do Senhor. O 
segundo princípio é a o da sociabilização dos dons, eles 
nunca são dados todos a uma pessoa só. Isto certamente iria 
produzir vaidade humana, ou tornaria o indivíduo um alvo 
prioritário do inimigo, pelo simples desejo de impedi-lo de 
avançar na instalação do Reino de Deus na terra. 
Sociabilizando os dons, ele nos espalhou pelo mundo inteiro 
para a pregação do evangelho (Mc 16:15), e sendo muitos 
cumprindo uma dinâmica ativa na nossa missão, somos 
alvos mais difíceis do inimigo. Sem o que, pelo mesmo 
Espírito, nos tornamos alvos difíceis de ser encontrados 
porque somos muitos, e atuamos de forma surpreendente e 
variada. 

- FIM -

CASAMENTO COLETIVO

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).

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. 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!

NOVEMBRO AZUL

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 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.

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 30 (nova data), no templo da IBG, 
às 19h. Contamos com sua participação! Venha e traga mais 
um amigo para, juntos, adorar ao Senhor.

CULTO JOVEM (NOVA DATA)

REUNIÃO MINISTERIAL

Atenção líderes e colíderes!
Nossa reunião ministerial vem aí. Acontecerá dia 01/02 das 
7h30 às 9h, na sala da intercessão, juntamente com a 
Gestão. Você que faz parte da liderança da IBG não pode 
deixar de comparecer. Sua presença é indispensável para o 
bom funcionamento das atividades da igreja.

Temos uma notícia maravilhosa para você. Está vindo aí 
nosso Retiro da Família, que acontecerá de 22 a 25 de 
fevereiro de 2020, no Rancho Pé de Pinhão (Marechal 
Deodoro/AL). As inscrições terão início no mês de 
dezembro. Lá, viveremos dias de intensa busca e grande 
revelação do Senhor. Programe-se para passar esse tempo 
conosco. Será um prazer recebê-lo! Fique ligado aos 
próximos informativos e nos acompanhe nas redes sociais 
para não perder nenhuma novidade.

RETIRO DA FAMÍLIA 2020



Sábado

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

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Sexta

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

19:00 - Futebol Feminino

Domingo

Atividades Semanais

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

Segunda

20:00 - Quarta com Deus

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

19:30 - Futebol Masculino-Membros

17:00 - Intercessão

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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"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: 21041-501 DEZEMBRO

07 DEZEMBRO

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Javan Medeiros

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99681.8535/98851.5525

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

marcelomom.2210@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, sala de intercessão

ESPAÇO BUSINESS

NOVEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

REUNIÃO/TREINAMENTO DE DIÁCONOS
14h, na sala em frente à sonoplastia

30
CULTO DE JOVENS
19h, 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

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

24.Nov : Ivoneide Gomes

26.Nov : Jocibele Oliveira

26.Nov : Thiago Ivo

26.Nov : Maria Julia

27.Nov : Rodrigo Medeiros

27.Nov : Clodoaldo Duque

27.Nov : Glenda Alexandra

27.Nov : Alinne Sofia

29.Nov : Maynara Karine

 99620-7226)

 98738-6713)

 99626-8022)

 -)

 98817-1917)

 99302-6329)

 98874-5840)

 99128-1321)

 98805-9232)
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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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