
Debaixo de circunstâncias tão difíceis, ele poderia estar 
desanimado, intimidado pelos sofrimentos, mas não é isto que 
acontece. Ele quer mostrar a Timóteo no seu conselho, que as 
circunstâncias não devem roubar o ânimo do cristão. Ela usa 
três forças para combater o desânimo, a saber: Poder, amor 
e equilíbrio. Estas forças eram provenientes de Deus em sua 
vida. Só ele pode implantar estas forças tão sobrenaturais 
quando atravessamos circunstâncias difíceis. 

Acerta do poder, ele conta como o adquiriu: “Posso todas as 
coisas em Cristo que me fortalece” Fp 4:13. Sobre o amor, ele 
enfatiza que os dons não podem andar dissociados dele: 1 

2 Tm 1:7

A entonação especialmente dramática. Segundo alguns, 
interpretam os testemunhos que encontramos na própria 
carta, a sua redação pode situar-se na época de Nero, por volta 
dos anos 66 ou 67, quando o apóstolo se encontrava preso em 
Roma (2:9; cf. 1:8,16-17). Já havia passado dois anos na 
prisão, na capital do império; mas foram dois anos de prisão 
atenuada, de um regime aberto, uma prisão domiciliar (At 
28.30). Depois disso, parece que foi posto em liberdade e que, 
durante algum tempo, pôde dedicar-se novamente ao seu 
trabalho de apostolado na Macedônia, Creta, Ásia Menor entre 
outros lugares.

Mais tarde, Paulo voltou a ser preso; mas esta vez, conforme é 
referido em 2 Timóteo, a situação era bastante diferente. Ele 
mesmo diz que as condições do seu cativeiro eram agora tão 
duras, que, inclusive, o tratavam “como malfeitor” (2.9), o que 
significa, entre outros males, que estava sujeito a “algemas” 
(1.16). E o término previsível das suas expectativas para si era 
o de uma execução em breve: Porque “estou sendo já 
oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado” 
(4.6-8).

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, 
mas de poder, de amor e de equilíbrio.”

É provável, ainda que a sua saúde estivesse debilitada na 
prisão e que necessitasse da indispensável roupa de frio 
(4.13). Tudo isso lhe ocorria quando somente tinha Lucas ao 
seu lado (4.11), pois os seus outros colaboradores se achavam 
ausentes de Roma, dedicados ao cumprimento das suas 
tarefas ministeriais. Esse desfavorável acúmulo de 
circunstâncias explica a insistência com que Paulo roga a 
Timóteo: “Procura vir ter comigo depressa” (4.9), “Apressa-te 
a vir antes do inverno” (4.21).

A gravidade dessa situação pessoal do apóstolo haveria que 
ser acrescida uma grande tristeza, causada pelo mau 
comportamento de alguns, como Demas e Alexandre, o 
latoeiro (4.10,14) e, por ver-se esquecido por outros em 
circunstâncias muito difíceis e angustiantes (4.16).

VOCÊ PRECISA OUSAR MAIS
pastorharry@ibgenesis.com.br

Coríntios 13:1 “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e 
dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou 
como o sino que tine.” O que deseja afirmar aqui? Que os dons 
sem amor só produzem barulho, não gera frutos. Sobre o 
equilíbrio, um valor inquestionavelmente presente no ministério 
de Paulo, ele disse que se adquire por exemplo e inspiração: 
"Aprendam com cristãos maduros, a temperança, o respeito, 
sensatez, a desenvolver uma fé sem enfermidades, sempre 
muito amorosos e constantes " Tito 2:2.

- FIM -

Ei você? Algum dia já perdeu a ousadia intimidado pelas 
circunstâncias? Feche os olhos para ela, as circunstâncias são 
vencidas quando você usa o poder sobrenatural, o amor e o 
equilíbrio. Com estas três forças você muda o presente e 
transforma seu presente e garantindo um futuro feliz. 

VOCÊ SABE O QUE É GR?

Ficou interessado e quer conhecer mais sobre o GR? Acesse o 
Instagram @gr.ibgenesis, acesse o site da igreja 
(ibgenesis.com.br) ou fale com a Val e Luiz pelo número 
99991-4425.

Grupos de Relacionamento (GR) é um ministério da IBG que 
coloca em prática o relacionamento com Deus, com os irmãos e 
com os de fora da igreja, proclamando Cristo e vivendo um 
estilo de vida cristão relacional. 

Os encontros de GR acontecem uma vez por semana, nas casas 
dos irmãos, em diversos bairros da cidade. O objetivo é 
simples: ALCANÇAR os que não conhecem a Cristo, gerar 
RELACIONAMENTO entre estes e os que já são cristãos e 
implantar o valor do SERVIÇO no reino de Deus.

FIQUE SABENDO...

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.

Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, 

Lucas 18:16
porque dos tais é o reino de Deus." 

CORAL KIDS

"Mas Jesus, chamando-os para si, disse: 

Toda quarta-feira, durante o culto Quarta com Deus, acontecem 
os ensaios do Coral Kids. Se você deseja inserir seu filho nestes 
momentos, compareça aos ensaios ou procure a tia Vera 
(98862-8592). Incentive seu filho no serviço ao Senhor. 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 
n o s s o  e s p a ç o ,  b a s t a  e n t r a r  e m  c o n t a t o  c o m 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações do seu 
negócio. Confira o espaço na página 6.

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!

MISSÕES NA ÍNDIA

A índia possui uma área total com cerca de 3 milhões de 
quilômetros quadrados e uma população com pouco mais de 1 
bilhão de habitantes, tornando-a o segundo país mais populoso 
e o sétimo maior em área geográfica. Apesar da grande 
população, poucos sãos os cristãos que residem neste lugar. O 
país, muito conhecido pelo turismo e pela pluralidade cultural, 
tem se tornado um ambiente altamente hostil aos cristãos, há 
leis, inclusive, que proíbem os indianos de se converterem ao 
cristianismo. Por estes motivos, está em 15º lugar na atual Lista 
Mundial da Perseguição. 

VOCÊ SABIA?

Apesar da grande hostilidade aos cristãos, temos missionários 
que têm trabalhado arduamente para que o evangelho seja 
propagado em cada canto deste país. Ore para que o Senhor 
possa estar sustentando os missionários na índia e para que os 
cristãos alcançados permaneçam firmes em Sua Presença.

Você, mulher, está convidada para participar de um momento 
de oração, intercessão e ministração, promovido pelo 
Ministério Elas no Altar. No dia 17 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!

ELAS ORANDO

Atenção homens! A União Masculina da IBG convida você para, 
junto a outros homens, participar do momento “Homens de 
Oração”. O encontro acontecerá dia 17 de março, às 19h30, na 
sala Gamaliel. Não perca! Será um momento em que o Senhor 
será louvado e adorado. Não foque de fora.

HOMENS DE ORAÇÃO



19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça

09:00 - Escola Bíblica

Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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

Sexta

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Sábado

Quarta

19:00 - Futebol Feminino

15:00 - Esportes

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 

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: 21041-521 MARÇO
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pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Enoque Marques

enoque2013@gmail.com
82-99999-8070

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Pastores e Presbíteros

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

Pr. Javan Medeiros

Presb. Luiz Carlos

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

82-99331.7052

Presb. Gilvan Barbosa

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Bráz Ferreira

gilvanbarbosa.al@gmail.com

marcelomom.2210@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

lulaelu@gmail.com

82-98816.2412/99944.7125

82-9933.7962

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

DIA COM A LIDERANÇA
dia todo, externo

ESPAÇO BUSINESS

MARÇO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala de teologia

20
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

15.Mar : Bianca Maria

15.Mar : Iolanda Rodrigues

16.Mar : José Bonifácio

16.Mar : Emmanuel Bruno

16.Mar : Regina Avner

17.Mar : Mary-Anne Jaques

17.Mar : Otacílio da Silva

17.Mar : Larissa Santos

18.Mar : Osmari Valverde

18.Mar : Edclécia de Lima

19.Mar : Hélvio Tavares

19.Mar : Lucineide Pauline

19.Mar : Alisson Antunes

21.Mar : Cilene Santos
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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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