
“Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente 
para ele e disse: “Este homem estava com ele. Mas ele 

negou: Mulher, não o conheço”.

Foi logo depois da queda. Foi uma fuga? Talvez... mas o fato 
dos discípulos logo após a queda de Pedro, voltarem a suas 
atividades ordinárias não é ocasional, nem desprezível. Todos 
eles estavam sob a liderança de Pedro, que por ser líder tinha 
um poder de influência nato entre eles. Aquele ato era uma 
fuga.

Mas, por que eles resolveram seguir justo a quem havia 
descaminhado tão feio? A resposta a esta pergunta poderia 
render um debate de alguns dias, mas vou simplificar. Entre as 
muitas razões, escolho pensar que todos nós seguimos 
conselhos ou atendemos convites sem antes passá-los pelo 
filtro da prudência, da oração ou do discernimento espiritual. O 
fato é que Pedro estava voltando a ser aquilo que era antes do 
chamado, e levou boa parte dos discípulos consigo naquele ato 
intempestivo e desajuizado para o momento que viviam.

Não é incomum nos nossos fracassos pessoais de vida, 
mergulharmos no trabalho com uma intensidade bem acima 
do comum. O trabalho pode servir de rota de fuga nestas 
horas, e isto precisa ser interpretado como uma enfermidade 
da alma. É como se ocupando a mente com o trabalho, 
desviássemos as atenções do problema. Nada contra o 
trabalho, lógico, ele dignifica o homem, mas naquela hora 
Pedro deveria estar em oração, reconstruindo sua vida com 
Deus. Não estava porque ele próprio não se enxergava mais 
capaz de ser restaurado depois do que havia feito. Receber o 
perdão divino até não é difícil, o difícil é nos enxergarmos 
dignos do perdão. Este era o caso de Pedro.

Jesus depois de ressuscitado vai encontrar Pedro e o restante 
da trupe que o acompanhou naquela aventura de descaminho, 
justamente no pior momento do dia, quando eles estavam 
voltando daquela pescaria sem haverem pegado um peixe 
apenas. Nada novo até ali, porque em outra aparição Jesus já 
havia mandado um recado para Pedro anunciando que iria 
encontrá-lo. 

Lucas 22:54-57

O novo de Deus apareceu quando Jesus perguntou três vezes 
se ele o amava. Lógico que a tríplice pergunta tinha 
consonância com a tríplice negação. Para cada queda um eu te 
amo, este foi o preço que Jesus pediu a Pedro para justificar o 
seu perdão. Saiu barato, lógico, e isto incomoda aos legalistas 
que acham que um perdão barato pode servir de álibi e 
justificativa para reinstituição do pecado. Mas quem pensa 
assim não está olhando para cruz, porque o preço do perdão 
não foi a reafirmação de afeto de Pedro por Jesus, o preço 
daquele perdão foi a morte de Cristo na cruz. 
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Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em ATÉ 3X neste mês de FEVEREIRO.

Neste ano teremos como preletor convidado o Pr. Anderson 
Nunes, da Primeira Igreja Batista do Tabuleiro. Uma equipe 
enorme está se esforçando para lhe oferecer o melhor possível 
durante este período. Então aguarde! Teremos muitas 
novidades durante a programação.

Já estamos às portas do Retiro da Família 2020, mas ainda 
estão disponíveis as últimas vagas para os alojamentos e 
barracas. Hoje mesmo, após o culto, você e sua família ainda 
podem procurar os responsáveis pelas inscrições, no hall da 
igreja para se inscrever. O Retiro acontece de 22 à 25 de 
fevereiro de 2020 (feriado de carnaval), no Rancho Pé de 
Pinhão, em Marechal Deodoro-AL. 

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.

Se você já se inscreveu para o retiro, participe da 
REUNIÃO  DE INSTRUÇÃO que ocorrerá ao final do 
culto de hoje. Sua presença será de grande 
importância!

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

ATENÇÃO ACAMPANTES!

Quando ele perguntou três vezes se o amava, queria apenas 
justificar para Pedro que deveria entender a razão do preço pago 
por ele na cruz pelo perdão. Foi como se afirmasse: “Não foi 
porque é digno, nunca foi uma questão de dignidade humana, foi 
porque você me amava que eu morri em seu lugar.” E se morri 
por você porque me amava, agora você pode se achar digno do 
perdão, não porque é digno, mas porque na contabilidade 
celestial o perdão não é uma questão de méritos e deméritos, o 
que nos qualifica para o perdão é o que ele fez na cruz por mim.

- FIM -

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

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.T.O.S

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.

VOCÊ SABIA?

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios do 
Coral da IBG. Liderados pelo maestro Arthur Veiga, os 
coralistas se encontam 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.

É HOJE!!! 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 
que foram vendidas nas últimas semanas. Mais informações 
com Philip (98818-2313) ou Patrícia (98818-2082).

NOITE GASTRONÔMICA

ESPAÇO BUSINESS

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 aproveitar esta 
oportunidade gratuitamente, basta entrar em contato com 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações de 
divulgação do seu negócio. Confira o espaço na página 6.



Quarta

Quinta

Atividades Semanais

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Esportes

Domingo

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

17:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

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

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Terça

Sexta

Sábado

09:00 - Escola Bíblica

08:00 - Consagração

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:00 - Intercessão

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

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: 21041-506 MARÇO

07 MARÇO

Pastores e Presbíteros

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Pr. Guilherme Cerqueira

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-9933.7962

82-99990.9030

82-99331.7052

Presb. Luiz Carlos

82-98816.2412/99944.7125

Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

82-99190.9880

Pr. Javan Medeiros

82-99999-8070

lulaelu@gmail.com

Pr. Enoque Marques

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761

javanmedeiros@hotmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

enoque2013@gmail.com

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala de teologia

ESPAÇO BUSINESS

FEVEREIRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

22 a 25
RETIRO DA FAMÍLIA
no Rancho Pé de Pinhão

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

16.Fev : Ana Deise

16.Fev : Carolina Neris

19.Fev : Sonia Aparecida

20.Fev : Valdileide Araújo

20.Fev : Kaike Pereira

20.Fev : Adeilson Presciliano

20.Fev : Érica Patrícia

21.Fev : Lucas Costa

21.Fev : José Roberto

22.Fev : Thaane Esther

22.Fev : Marília Camila

 98702-2673)

 99447-3417)

 98874-6103)

 98846-7504)

 98836-7384)

 98838-3221)

 98704-6647)

 99829-4907)

 98881-4538)

 99406-9494)

 99941-0059)
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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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