O APALERMADO
pastorharry@ibgenesis.com.br

Isaías 41:13
“Porque eu, o SENHOR teu Deus, te tomo pela tua mão
direita; e te digo: Não temas, eu te ajudo.”
Eu trabalhei em uma empresa onde toda diretoria sofria de
uma dependência passiva do diretor comercial que se chamava
Walter Basílio. É lógico que havia méritos para que confiassem
tanto nele, mas o grau de dependência era tão grande que eles
o consultavam até para opinar sobre a quem deveriam alugar
um imóvel ou a cor da roupa que deveriam usar em uma festa.
Eu pensava: Isto não vai terminar bem. Não terminou, esta
empresa uma hora entrou em sérias dificuldades.
Igrejas com dependência passiva da figura pastoral existem e
a causa delas não é boa. A primeira ocorre por culpa pastoral.
Existem pastores adoecidos, vaidosos, controladores que não
aceitam que nada na igreja seja feito ou decidido sem a marca
do seu crivo. Tudo tem que passar por ele. Este modelo de
pastor adoece igreja, desenvolvem igrejas sem iniciativa, sem
criatividade, sem liberdade de florescimento de outros líderes.
Do outro lado existem pessoas sem iniciativa, fragilizadas pela
vida, carentes da figura paterna, que adoram o mimo de ter
alguém que decida tudo por ele. Aqui eu já vi erro de toda
espécie. Irmãos que abandonaram uma igreja porque não
receberam uma visita de um pastor. Já pensou se o pastor
abandonasse a liderança da igreja por não ter recebido a visita
de um irmão? Já vi irmãos que consultam ao pastor para saber
se podem comprar um carro novo.
Um dia, ao lado de um destes pastores de igrejas com
dependência passiva da figura pastoral, vi um irmão mostrar
uma lista com o nome de cinco meninas da igreja ao pastor
para que ele orasse definindo com quem ele deveria namorar. E
o pior, o pastor alimentou este pedido. Perfilando aqueles
nomes em tiras de papel, fechou os olhos, orou. Ao acabar
tirou um papel com um daqueles nomes, e disse: O Senhor
está te mostrando que é esta com quem deve namorar e casar.
“Xiii, pensei... Isto não vai dar certo.” Alguns anos depois eu
reencontrei aquele pastor e por curiosidade perguntei: “Aquele
jovem casou com a moça que você apontou no papel?” Não,
respondeu o pastor. Eles nem chegaram a namorar porque a
moça não quis. E não quis porque foi uma boba, não orou, o
rapaz era um bom moço.
A dependência passiva de Deus não é incomum. Ele é quem
tem que decidir tudo e ou fazer tudo por ele. Aqui a “penca” de
crentes revoltados com Deus não é pequena. E não é
justamente por isto, ele não fez o que devia fazer e depois
transfere para Deus a culpa das coisas haverem dado errado.
Deus não age assim, decidindo, pensando, sonhando,
sentindo, nem agindo por mim. Se fizesse isto, nós não
passaríamos de marionetes. A linha aqui é tênue. Não é errado
orar a Deus pendido a ele que o oriente em relação a decisões

que deve tomar em relação ao futuro, por exemplo. Isto sempre
é bom. Porém, não é bom achar que ele deve decidir tudo por
você. A melhor orientação ao crente contida na palavra de Deus
para esta área, está em Isaías 41:13. Aqui ele promete ser
nosso guia. O guia não anda pelo outro, não leva pelo outro e
nem faz pelo outro. Ele apenas guia, orienta sobre o caminho. E
depois, Ele não promete “fazer por”. O que ele promete é nos dar
uma ajuda. Sabendo que as pessoas que desenvolvem
dependência passiva são inseguras, ele recomenda: “Não
temas!” E aqui a tarefa de extirpar do coração o medo é toda do
crente. Veja ele não prometeu: “Eu vou eliminar de vocês o
medo.” Ele disse: “Não temas!” Só depois que eu faço esta
minha parte, é que ele prometeu me ajudar. O que ele está
querendo nos ensinar aqui? Que o tom mais equilibrado na área
é o de uma parceria. Eu faço a minha parte, e Ele me orienta, me
ajuda, me levando por caminhos que os meus projetos possam
dar certo. A dependência passiva produz crentes apalermados, e
Deus nos quer crentes avivados.
- FIM -

ESCOLA DE EVANGELISMO 2019 - NÍVEL II
Atenção! Você, que já fez a Escola de Evangelismo Nível I, tem a
oportunidade de avançar e participar do Nível II. Nesta etapa,
será abordado o evangelismo urbano com viés social com o tema
“O EVANGELHO DA GRAÇA E A MISSÃO SOCIAL DA IGREJA”
com a condução do Pastor Daniel Moreno. Os alunos da Escola
de Evangelismo 2019 (Nível I) já estão automaticamente
matriculados para o Nível II. Os alunos que participaram da
escola em 2018 e desejam participar dessa segunda etapa
precisarão efetivar a inscrição.

ARRAIÁ DO PORTO
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. As rifas já estão sendo 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.

CONECTADOS COM DEUS
No período de 13 a 19 de maio, acontecerá a semana de oração
entre EBD, GR’s e ministérios. Será uma semana separada
para estarmos em consagração, orando e compartilhando da
palavra. A cada dia, teremos um motivo de oração e também
uma palavra elaborada pelos nossos líderes. No sábado (18)
estaremos em jejum e consagração de meia noite até as 12h do
domingo. O encerramento será domingo (19) pela manhã, das
8h às 9h, no templo. Fiquem atentos a mais informações sobre
a semana.
"Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no
meio de vós." Josué 3:5b

OFERTA DE CEREAIS

Para maiores informações, procurar Erivaldo (82) 98823-7317.

O Ministério de Ação Social convida a igreja a participar da
Oferta de Cereais. Você pode contribuir doando 1kg 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!

EJAD 2019

VOCÊ SABIA?

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 5x a partir de maio. 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.

Você sabia que os surdos fazem parte dos oito segmentos
menos evangelizados no Brasil? São nove milhões de pessoas e
apenas 1% dessa população é de confissão cristã evangélica.
No Brasil, este público precisa ser alcançado! Aqui na IB
Gênesis, o Culto da Família, que acontece aos domingos, é
realizado com tradução simultânea para linguagem em libras,
objetivando atender a esse público específico. O reino de Deus
precisa ser levado a todos os povos de todas as línguas!

Datas das aulas: 10 e 11 de maio
Investimento: R$ 20 (Valor para quem participou da primeira
edição em 2018).
Link para inscrição: https://bit.ly/2WuegDH

Fonte: Agência Soma, 2018.
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Juliene Pereira
Irenilda Batista
Ricardo Rodrigues
Gabriel Henrique
Andressa Maria
Rosângela Pereira
Lucas Neves
Rosimeire Ribeiro
Márcio Lopes
Aline Araújo
Matheus Alonso
Evelly Júlia

98881-4982
99980-8065
99613-6926
98888-5942
98887-6459
98705-3198
99610-2798
98708-8479
99978-0235
99628-7425
99602-7431
99165-1590

ESPAÇO BUSINESS
LUCIELMA LIMA
ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO
Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e
Corporativos | Ambientação de Interiores.
Instagram: @lucielma_lima_arquiteta
Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Relacionais;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

10 e 11

MAIO

ESCOLA DE EVANGELISMO
no templo

12

MAIO

CULTO DE CEIA
18h, no templo

18
CULTO DE CASAIS
19h, no templo

"Lançando de si a
capa, levantou-se
de um salto e foi
ter com Jesus."
Marcos 10:50

MAIO

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.

informativo semanal

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

Atividades Semanais

CONECTE-SE!
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Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Quarta com Deus
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
14:00 - Ensaio dos Adolescentes
15:00 - Esportes
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

O APALERMADO

Presb. Marcelo Oliveira

Agende gabinete:
3342-2881 / 99627-0749

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

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50
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