
1 Co 11:24
“...e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; 
isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em 

memória de mim.”

Diante dele, dois elementos comuns a toda Ceia de um judeu: 
pão e vinho. Não cremos na doutrina da transubstanciação, 
que diz que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no 
seu sangue. O pão sempre foi pão e o vinho sempre foi vinho, 
não é agora porque vai sofrer a ação de graças e uma oração 
feita por Jesus que deixará de sê-lo. Aqui o objetivo de Jesus 
não era realizar um milagre da mudança de estado dos corpos, 
mas meramente eleger dois elementos que representassem o 
seu sacrifício na cruz. O pão para representar o corpo, porque o 
trigo antes de virar pão foi moído, como o seu corpo seria, e o 
vinho por ser símbolo da alegria e da celebração para o judeu. 
O sangue derramado de Jesus seria a causa de toda alegria de 
um pecador arrependido, já que através dele fomos 
perdoados.

A ação de graças tem muito mais a ver com uma disposição de 
espírito, do que com uma motivação externa. Se a nossa 
motivação for externa, podemos incorrer no pecado cometido 
pelos israelitas, que celebraram a vitória depois que Deus tinha 
aberto o mar eles haviam passado a pés enxutos. Deus não 
recebeu aquela ação de graças, porque ela foi oferecida no 
tempo errado, depois que viram o milagre. A bíblia nos ensina 
de forma diferente, veja: Jo 20:29 - “Bem-aventurado são os 
que não viram e creram.” É para dar graças antes de ver, é para 
confiar antes do milagre ser gerado.

Para Jesus, aquela ação de graças pelo pão, foi também uma 
demonstração inequívoca de que que ele iria se submeter ao 
plano. Submissão e obediência foram os elementos geradores 
daquela ação de graças. Ainda que tudo parecesse 
racionalmente incompreensível, aquele foi o preço do resgate 

Ação de graças é mais que um simples muito obrigado. Ações 
de graças é uma manifestação de adoração, um louvor a Deus 
pela graça recebida. Ação de graças e louvor são duas faces da 
adoração. Guardando esta compreensão, agora podemos 
entrar no ambiente que estava sendo gerado por Jesus na Ceia 
que desfrutava com seus discípulos. 

Agora a pergunta é: Por quem ele deu graças? Por hábito? Pelo 
alimento que iria saciar sua fome, ou pelo pão e vinho que 
seriam transformados em símbolos da sua morte sacrificial? 
Como dar graças quando o que iria anunciar e realizar 
produziria a desintegração emocional momentânea dos 
discípulos, a destruição do seu corpo, o fim de forma trágica da 
sua vida? Só pode dar graças quando tudo vai mal quem confia 
no plano e no idealizador dele. Devemos aprender com Jesus a 
dar graças mesmo quando tudo o que temos diante de nós não 
produz motivações para tal.  

ELE DEU GRAÇAS E PARTIU
pastorharry@ibgenesis.com.br

Data: 22 à 25 de fevereiro de 2020 (feriado de carnaval)

As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa 
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de acomodação 
dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento e chalé as 
crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis.

 

Já estão abertas as inscrições para o Retiro da Família 2020. 
Hoje mesmo, após o culto, você e sua família já podem procurar 
os responsáveis pelas inscrições, no hall da igreja para se 
inscrever.

Local: Rancho Pé de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL

ATENÇÃO!!!
As vagas para os CHALÉS estão ESGOTADAS! Em caso de 
desistência após a realização do pagamento, será 
devolvido 50% do valor total pago.

RETIRO DA FAMÍLIA 2020

Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em ATÉ 3X neste mês de FEVEREIRO.

- FIM -

que Deus resolveu oferecer por um pecador. Preço máximo, 
preço de vida. Ele deu a vida por nós. A sentença do pecado já 
havia sido lavrada contra nós, faltava agora apenas 
cumprimento da pena. Ele se antecipou e a pagou no nosso 
lugar. Por isto deu graças. Ele não estava celebrando sua dor, 
mas a nossa vitória.

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

A.T.O.S

O Ministério de Evangelismo e Missões traz em 2020 uma 
novidade para quem quer se capacitar para cumprir o seu 
chamado: o curso básico de evangelismo - A.T.O.S - Até que 
todos ouçam a salvação. O curso tem dois meses de duração 
com aulas presenciais e à distância e vivência na conclusão das 
aulas teóricas. As aulas começam no dia 6 de março e 
acontecerão às sextas-feiras, às 19h30, na Igreja Batista 
Gênesis. O investimento para participar do curso vai variar de 
acordo com a modalidade de vivência escolhida: Vivência 
Sertão (R$150) ou Vivência Cerâmica (R$ 50). 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link 
https://doity.com.br/escola-de-evangelismo-2020. Os 
pagamentos podem ser feitos sempre ao final dos cultos, na 
igreja Batista Gênesis. O valor das inscrições pode ser 
parcelado no cartão de crédito ou carnê. 

A grande novidade deste ano é versão kids do curso. As aulas 
acontecerão no mesmo dia e horário das aulas dos adultos. O 
investimento para participar do ATOS  Kids é de R$30 por 
criança, porém, pais ou responsáveis que estiverem 
matriculados no curso poderão inscrever seus filhos 
gratuitamente. As vagas também são limitadas.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Na IBG, as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 16 de fevereiro 
de 2020. Se você deseja apresentar uma criança, você deve 
env iar  um e-mai l  até  o  d ia  12 deste mês para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo nome do pai e da 
mãe completos, nome da criança completo, data de 
nascimento e uma foto. A apresentação só será realizada com 
as informações solicitadas.

AUDIÇÕES DO FACES

As Artes são canais que podemos usar para glorificamos o 
nome do Eterno Amor das nossas vidas. E entre um riso e 
outro, um bom drama, um musical, danças, servimos ao Pai 
com aquilo que temos de melhor. Caso você queira participar da 
nossa Família Faces, para juntos crescermos em comunhão 
com Cristo, é necessário efetuar sua inscrição para a audição 
acessando o formulár io disponível  no nosso s ite 
ibgenesis.com.br. 

As inscrições são GRATUITAS e estão abertas até o dia 14 de 
fevereiro de 2020. As audições serão realizadas na IBGênesis, 
no sábado, dia 15 de fevereiro, às 14h. Mais informações com 
Beca (98160-2985) ou Mathaus (98178-9404).

CULTO DE JOVENS

Atenção, você que é jovem de corpo e de mente! O Geração 
Atitude estará organizando mais um Culto Jovem. Nesse mês, o 
encontro acontecerá dia 15 de fevereiro, no templo da IBG, às 
19h30. Contamos com sua participação! Venha e traga mais um 
jovem para, juntos, adorar ao Senhor.

NOITE GASTRONÔMICA

No próximo dia 16 de fevereiro, logo após o Culto da Família, 
teremos uma noite especial:  a Noite Gastronômica. Com 
apenas R$ 5 você participa do evento e contribui para a 
realização do Retiro da Família. Durante o evento, haverá 
também o sorteio das rifas. Mais informações com Philipe 
(98818-2313) ou Patrícia (98818-2082).



Quinta

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sábado

Domingo

Terça

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

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

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Sexta

Atividades Semanais

Segunda

17:00 - Intercessão

Quarta

19:30 - Futebol Masculino-Membros

19:00 - Intercessão

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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.

Maceió, 09 de fevereiro de 2020 - Nº579

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: 21041-515 FEVEREIRO

22 a 25 FEVEREIRO

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99999-8070

Pr. Jessé Pimentel

Presb. Luiz Carlos

82-99934.6906

82-99675.0706/99132.7761

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Harry Tenório

82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pastores e Presbíteros

Pr. Javan Medeiros

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Enoque Marques

82-99190.9880

enoque2013@gmail.com

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Gilvan Barbosa

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

marcelomom.2210@gmail.com

gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

AUDIÇÕES FACES 2020
14h, salas de intercessão e Gamaliel

ESPAÇO BUSINESS

FEVEREIRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

RETIRO DA FAMÍLIA
no Rancho Pé de Pinhão

15
CULTO DE JOVENS
19h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC , Drywall,  Divisórias e box 

de banheiro. Av. Menino Marcelo 2000, Via Expressa

Fones: 82 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

www.multiforros.com.br

CHOCOLOJA SABOR DE MEL
Sabores de trufas: brigadeiro, beijinho, amendoim,

morango, limão e maracujá.

Organização: Rafaela Priscila e Carlos André

Telefones: (82) 99651-4558 // 98724-8584

Instagram: @chocolojasabordemel

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

09.Fev : Maria Quitéria

09.Fev : Ana Beatriz

10.Fev : Isabelle Vitoria

12.Fev : Renata Coely

12.Fev : Dayane Guimarães

14.Fev : Vânia de Oliveira

14.Fev : Lúcia Helena

14.Fev : Emanuel Duarte

14.Fev : Naiara da Silva

14.Fev : Anderson Tavares

15.Fev : Jhamys Batista

15.Fev : Cristiane Rocha

15.Fev : Allwert Henrique

 98831-2792)

 3324-4062)

 99116-5228)

 98806-5596)

 98841-1297)

 98823-3020)

 38874-5840)

 99956-0857)

 98845-1115)

 99654-6296)

 98842-8780)

 98854-3210)

 98800-9050)
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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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