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No primeiro século, a igreja cristã em Corinto recebeu cartas 
do apóstolo Paulo. Ele reconheceu os dons sempre intensos e 
muito presentes na igreja. O grande problema da igreja de 
Corinto portanto não era a ausência de dons, mas a ausência 
de Deus. Isto se reflete nos graves pecados de repercussão, 
como a imoralidade sexual, as facções e a desordem nos 
cultos. Quando Deus está presente a ordem e o fogo divino 
devem reinar. O retrato que Paulo desenha daquela igreja era, 
portanto, era o de uma igreja carnal, carente de doutrina e 
alinhamento com as verdades e vontade de Deus. 

“Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por 
terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que 

trazem a edificação para a igreja”

É necessário tanto equilíbrio como a equidade na utilização dos 
dons. Como fui criado em igreja pentecostal, sei do que Paulo 
estava tratando. Sei que é difícil para um crente histórico 
entender algumas coisas. Sei como é maravilhoso participar de 
um culto em que os crentes se tornam canais da graça divina e 
de bênçãos espirituais. Nunca esqueço do dia em que o culto se 
desenvolvia aparentemente morno, e na porta da igreja vi um 
irmão testemunhando que enquanto o pastor pregava, 
recebeu uma palavra profética poderosa do irmão que estava 
sentado ao seu lado no culto. Naquela fila da igreja o fogo 
estava presente. Isto acontece porque a responsabilidade pela 
temperatura da igreja não é individualmente de ninguém, mas 
do todo coletivo de cada crente. Todos devemos entender que 
quando nós levamos mais do que a presença física a casa de 
Deus, quando levamos um coração ardendo em chamas, tanto 
o culto será de fogo como a igreja também. Para que isto 
aconteça preciso ter vivido na presença de Deus com práticas 
regulares de leitura bíblica, cultos devocionais familiares, 
jejuns e oração durante cada dia da semana. 

Muitos desejam congregar em uma igreja de fogo, mas não 
fazem a sua parte para incendiar literalmente a igreja com sua 
vida no altar de Deus. Quando buscamos os dons com o intuito 

Em Atos dois nós podemos apreciar como isto acontecia de 
forma intensa e poderosa e ordenada, a ponto de no versículo 
47 encontrarmos a seguinte declaração: “Todos na igreja 
estavam louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E 
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles 
que se haviam de salvar.” Isto acontecia porque eles 
entenderam que uma igreja de fogo não é aquela que tem os 
dons carismáticos apenas, mas sobretudo quando cada um 
entende que o papel de aquecer a igreja não é de Deus, 
tampouco do seu Espírito, menos ainda do pastor, mas de cada 
um de nós. Se levarmos uma vida em chamas, a igreja será 
quente, acolhedora, desejável de se congregar. Corinto tinha 
os dons, mas não era propriamente uma igreja de fogo.

UMA IGREJA DE FOGO
pastorharry@ibgenesis.com.br

HOJE TEM CANTINA

Hoje, o Ministério Esportivo da Igreja Batista Gênesis estará 
promovendo uma cantina. Após o culto, dirija-se ao hall de 
entrada da igreja e se delicie com as ofertas do dia. Toda a renda 
arrecadada será revertida para a realização do Retiro Esportivo, 
que acontecerá em junho. Contribua com essa obra.

de abençoar o outro e não a nós mesmos, começamos a 
entender a construção de uma igreja de fogo. Ela começa no 
meu e no seu coração. O culto hoje foi um culto de fogo? Não?!!! 
Então comece aquecendo o seu coração e a sua igreja será uma 
igreja de fogo. Será porque você é um crente de fogo.   

- FIM -

EJAD 2019

O EJAD 2019 está se aproximando e você não pode ficar de 
fora! Nos dias 14,15 e 16 de setembro, acontecerá o EJAD 
2019. Serão dias de comunhão, louvor, crescimento espiritual e 
revelação da palavra. O evento acontecerá na Chácara do 
Cigano. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 21 de 
abril. O investimento será de R$ 180, podendo ser dividido no 
cartão de crédito em até 6x a começar em abril. Você 
adolescente, que compreende a faixa etária de 12 a 18 anos, 
não pode perder essa oportunidade. Agende-se e venha 
desfrutar desses momentos ricos da presença do Senhor.

KIDS BABY

4Idade par a acriança frequentar o Kids Baby: 1 ano até 1 ano 
e 11 meses;

4Homens não podem entrar no Kids Baby;
4Horário de funcionamento: 19h às 20h;

Mamães, papais e responsáveis, fiquem atentos às regras do 
Kids Baby:

4Mamães ou acompanhantes precisam retirar os sapatos;

4Somente será permitida a permanência na sala a mamãe 
que estiver amamentando ou com crianças em adaptação;

4Não é permitido às tias a ministração medicamentosa ao seu 
filho.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos para 
trabalharmos em união em prol do reino.

Você é empreendedor? Então este espaço é seu! Participe 
divulgando seu negócio. Basta entrar em contato com 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações de 
divulgação. Confira o espaço na página 6 deste informativo.

ESPAÇO BUSINESS

Você, jovem que frequenta ou visita nossa igreja, está 
convidado a participar de mais um encontro organizado pela 
Geração Atitude: será o Culto Jovem, que acontecerá dia 27 de 
abril, às 19h30, no templo da nossa Igreja Batista Gênesis. Não 
fique de fora. Venha e traga mais um jovem com você para 
aprender mais do Senhor. 

CULTO JOVEM

O Geração Ativa, da Igreja Batista Gênesis, estará realizando 
mais uma ação externa. No dia 27 de abril, às 14h, acontecerá o 
Ativa na Rua. Será um evento de evangelismo somado ao 
oferecimento de serviços à comunidade, como atividade física e 
entretenimento infantil. O evento será finalizado com um culto. 
Toda essa ação ocorrerá na praça principal do Conjunto Osman 
Loureiro. É a Geração Ativa levando a igreja além das quatro 
paredes.

ATIVA NA RUA

Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da 
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. 
Tendo em vista o alcance desse projeto, em junho, estaremos 
realizando o Arraiá do Porto. Será um momento de comunhão 
com comidas típicas, atrações musicais e um festival de 
prêmios. A partir do dia 21 de abril, as rifas serão vendidas no 
valor de R$ 5 para o sorteio de prêmios. Toda a renda da ação 
será revertida para a construção da Igreja Batista do Porto em 
Santa Luzia.

ARRAIÁ DO PORTO

Você, mulher, está convidada para participar de um momento 
de oração, intercessão e ministração, promovido pelo 
Ministério Elas no Altar. No dia 23 de abril, 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

Você já conhece o Fé Pedal? É uma ação do Ministério Esportivo 
da IB Gênesis que reúne ciclistas para uma prática esportiva. 
Essa ação acontecerá mais uma vez. Será no feriado de 01 de 
maio. A concentração acontecerá na Igreja Batista no Porto de 
Santa Luzia do Norte, às 7h30. O percurso será da 
concentração até a cidade de Coqueiro Seco, totalizando uma 
distância de 30km. Teremos um café da manhã e dois pontos de 
hidratação. O investimento para participar desse momento 
será de R$15 individual. Participe!

FÉ PEDAL



20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

09:00 - Escola Bíblica

Domingo

08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

19:00 - Intercessão

Atividades Semanais

Quinta

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

Sábado

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

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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"Lançando de si a 
capa, levantou-se 
de um salto e foi 
ter com Jesus." 

Meditação

Há alguma capa que 
o inimigo tem 

colocado sobre você? 
A capa do cego, e 
mendigo Bartimeu, 
era a autorização 
para que ele fosse 
tratado como tal. 

Muitas vezes temos 
capas da mentira, que 
aparentemente nem 

vemos, e isso dá 
autoridade para o 
inimigo agir em 

nossas vidas. Mas se 
à lançarmos fora e 
formos para Jesus 
numa atitude de 

abandono do erro, Ele 
é fiel e justo para nos 
perdoar, purificar e 

trocar nossas vestes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-527 ABRIL

27 ABRIL

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933-7962
marcelomom.2210@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Bráz Ferreira

82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Marcelo Oliveira

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Javan Medeiros

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos

javanmedeiros@hotmail.com

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO JOVEM
19h30, no templo

ESPAÇO BUSINESS

ABRIL

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

PORTAS ABERTAS
Externo (fora da IBG)

26 a 28
XX ECC
na Escola Estadual Fernandes Lima

JBA DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização, descupinização, lavagem 

de caixa d'água, desentupimento com o sistema de 

hidrojateamento e lavagem de estofados.

R. Palmeira, Parque das Árvores, 144A, Graciliano R.

Fones: (82) 3334-7262/98869-0846/99616-0813

E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

LUCIELMA LIMA

ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO
Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e 

Corporativos | Ambientação de Interiores.

Instagram: @lucielma_lima_arquiteta

Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
21.Abr : Brhenda Laurah

22.Abr : Marcus Willams

22.Abr : Elda Gomes

22.Abr : Fellipe Gabriel

23.Abr : Karine Carvalho

24.Abr : Luiz Carlos da Silva

24.Abr : Cláudia Florinda

25.Abr : Jaqueline Silva

25.Abr : Arthur Fellipe

26.Abr : Lucas Rocha

26.Abr : Fábia Rejane

27.Abr : Maria José Gonçalves
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