
Josué 2:3
“Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a 

Raabe: "Mande embora os homens que entraram em sua 
casa, pois vieram espionar a terra toda".

O que ela fez? Raabe escondeu dois israelitas que estavam 
espionando a terra em que ela morava. Ela foi parte importante 
do êxito daquela missão. Muito mais pelo testemunho que deu 
aos dois espiões: (8-9) “E, antes que eles dormissem, ela subiu 
a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o 
Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, 
e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de 
vós.” Eles voltaram inflamados pela palavra de fé de uma dona 
de um bordel. Isto não é incrível? Como é que soube de tudo 
isto? Simples, os homens que visitavam o seu bordel 
confessavam o seu medo as prostitutas. E ela sabia bem mais, 
vejam seu relato: (10-11) “Porque temos ouvido que o Senhor 
secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíram 
do Egito, e o que fizeram aos dois reis dos amorreus, a Seom e 
a Ogue, que estavam depois do Jordão, seus reinos foram 
destruídos. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em 
ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença; 
porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e 
embaixo na terra.”

Raabe ajudou os dois espiões e implorou que eles salvassem a 
ela e sua família quando viessem destruir Jericó. Eles 
concordaram, mas com as seguintes condições: ela não podia 
contar para ninguém o que eles estavam fazendo, ela e sua 
família deviam ficar dentro da casa dela durante o ataque dos 
israelitas, e ela devia pendurar uma corda vermelha na janela 
para identificar sua casa. Raabe obedeceu a todas as 
instruções, e ela e sua família sobreviveram quando os 
israelitas destruíram Jericó.

Mais tarde, Raabe se casou com um israelita e se tornou uma 
ancestral tanto de Davi como de Jesus, como se vê em Josué 
2:1-24; 6:25; Mateus 1:5, 6, 16. Deus não é incrível?

Esta é uma história que nos prova que a vida pode mudar em 
um segundo. Raabe foi uma mulher prostituta que era dona de 
um bordel em Jericó, a primeira cidade de Canaã, a terra que 
Deus prometeu a Abraão que daria aos seus filhos. A sua 
história evoluiu conforme as cores que ela mesma quis dar ao 
destino que traçou. Porém, um dia a história do povo de Deus 
um dia passou por dentro do seu bordel, e é isto que 
desejamos ver aqui.  

O que podemos aprender com Raabe? A Bíblia fala dela como 
um grande exemplo de fé (Hebreus 11:30, 31; Tiago 2:25). A 
história desta mulher mostra que a nossa história pode mudar 
em um segundo, que podemos reprogramar a nossa 
história quando entendemos que Deus é perdoador e 
imparcial. Ele abençoa todos os que confiam nele. Para Deus 
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as origens de Raabe, ou que ela fez, passaram a fazer parte de 
um passado que agora não importava mais. Sua história foi 
mudada por sua ação, seu testemunho de fé fez ela catapultar 
de uma prostituta a uma heroína de Deus. 

Não gosta da sua história? Deixa a história do povo de Deus 
passar por dentro da sua, manifeste sua fé em Deus e 
reprograme sua história. 

- FIM -

Ainda dá tempo! As últimas vagas para curso básico de 
evangelismo - A.T.O.S ainda estão disponíveis. O curso tem 
dois meses de duração com aulas presenciais e à distância e 
vivência na conclusão das aulas teóricas. As aulas já 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 ainda 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. 

CURSO 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. As vagas também são limitadas.

OFERTA SOLIDÁRIA

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!

1 DE MARÇO - DIA DA ESPOSA DE PASTOR

Além guerreiras, as esposas de pastores são motivadoras, 
perseverantes, essenciais no ministério pastoral. São mulheres 
também sensíveis, que choram, que riem, têm dias de lutas, de 
vitórias, sofrem, alegram-se e perseveram. Essa data foi criada 
para homenagear essas mulheres que têm sido submissas à 
vontade de Deus e incansáveis na execução de suas tarefas 
juntamente com seu esposo. Esperamos que cada esposa de 
pastor tenha a estratégia e sabedoria de Débora, a 
determinação de Rute, que seja achada com graça como Maria, 
que busque estar aos pés do Senhor como Marta e siga tantos 
outros exemplos bíblicos de mulheres virtuosas. Parabéns, que 
Deus as abençoe!

ELAS ORANDO

Você, mulher, está convidada para participar de um momento de 
oração, intercessão e ministração, promovido pelo Ministério 
Elas no Altar. Na terça-feira, dia 3 de março, na sala Dorcas, às 
19h30, teremos um momento especial: Elas Orando. Será uma 
noite de intensa busca pela presença e pelo conhecimento de 
Deus.  Não deixe de comparecer!

Atenção homens! A União Masculina da IBG convida você para, 
junto a outros homens, participar do momento “Homens de 
Oração”. O encontro acontecerá dia 3 de março, às 19h30, na 
sala Gamaliel. Não perca! Será um momento em que o Senhor 
será louvado e adorado.

HOMENS DE ORAÇÃO

No próximo sábado, dia 7 de março, acontecerá um encontro 
preparado para você, adolescente: o culto Geração Ativa. O 
culto terá como tema UM LUGAR SILENCIOSO, baseado em 
Mateus 26:36-46 e acontecerá às 19h, no templo da 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.

CULTO ATIVA

PRIMEIRO CULTO DA UNIÃO FEMININA

Atenção, mulheres! O primeiro culto da União Feminina já tem 
data, dia e será muito especial: vai acontecer no sábado, 14 de 
março, às 17h, em nossa igreja. O tema deste encontro será 
GRATIDÃO. Todas as mulheres estão convidadas para este 
momento especial. Vamos fazer a contagem regressiva e 
começar a convidar as amigas!

TREINAMENTO KIDS

Atenção você que faz parte do Ministério Kids da Igreja Batista 
Gênesis! No dia 7 de março, a partir das 14h, na sala Gamaliel, 
acontecerá mais um treinamento com o objetivo de capacitar 
os professores e auxiliares em busca de um trabalho com 
excelência para o ministério infantil. O treinamento é 
direcionado a todos os professores, auxiliares, pais dos kids e 
membros dos Grupos de Relacionamento que estejam 
desenvolvendo algum trabalho com crianças.



Sábado

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Feminino

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

Sexta

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Quinta

Domingo

08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

Segunda

09:00 - Escola Bíblica

19:30 - Futebol Masculino-Membros

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

Atividades Semanais

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
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

Salmos 39:7

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

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:
Agência: 1465 / C/C: 21041-507 MARÇO

07 MARÇO

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99190.9880

82-99675.0706/99132.7761

82-98816.2412/99944.7125

marcelomom.2210@gmail.com

Pr. Jessé Pimentel

Presb. Marcelo Oliveira

82-99999-8070

Pr. Guilherme Cerqueira

Presb. Luiz Carlos

lulaelu@gmail.com

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-99990.9030

pastorharry@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Enoque Marques

enoque2013@gmail.com

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório

82-99331.7052

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933.7962

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

MARÇO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS
14h às 17h, na sala Gamaliel

06
ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala de teologia

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

01.Mar : Ranildo Oliveira

01.Mar : João Euclides

01.Mar : Sthefany Graziely

02.Mar : Elvis Deolindo

02.Mar : Isabel Feitosa (Bel)

03.Mar : Felipe Guedes

03.Mar : Aluizio de Lira

04.Mar : Matheus Victor

04.Mar : Ketherinne de Fátima

05.Mar : Ronaldo Gomes

06.Mar : Sabrina Rocha

07.Mar: Maria Lourdes
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgmaceio /ibgmaceio@ibgmaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis
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