A ARTE DE SABER PERDER PARA GANHAR
pastorharry@ibgenesis.com.br

Gosto muito do livro de Jó, mas gosto não por sua resistência ao
sofrimento, ainda que esta tenha sido a vértice que o eternizou.
Eu sei, eu sei, sua capacidade de suportar o infortúnio e a dor são
inspiradores, mas sinceramente esta é a última capacitação que
eu gostaria de escolher passar na vida. Para que eu iria me
aprofundar neste lado da história se é o que eu menos quero
vivenciar em minha vida?
Gosto do livro de Jó justamente pelo anverso. Ele me fornece
caminhos para que eu não enfrente a saga de sofrimentos e
infortúnios pelos quais enfrentou. “O que eu temia me
aconteceu, o que eu receava desabou sobre mim” (Jó 3:25),
disse Jó. Aqui abriu uma porta para o inimigo atacar. Não temos
que viver alimentando temores. Prefiro o sentimento que tomou
conta do salmista. Em dias difíceis, sua postura era outra: “No
dia em que eu temer, hei de confiar” (Salmo 56:3). Não é que
não houvesse motivações para temer, mas é que temendo
preferiu confiar.
Uma coisa muito interessante que salta das páginas do livro de
Jó, é o sofrimento dos justos. Nós associamos o sofrimento ao
pecado, ou simplesmente ao distanciamento do homem do seu
Deus. Jó não manifestava nem uma coisa nem outra, e mesmo
assim sofreu muito. Aqui nós conhecemos o peso da
desconstrução emocional quando as nossas expectativas mais
óbvias são confrontadas. O livro de Jó nos empresta um manual
de como devemos reagir diante delas. Jó tinha tudo para se
revoltar contra Deus, perder seu amor pela vida, no entanto, o
que vemos é um comportamento completamente maduro,
controlado e temente ao seu Deus.
Uma das preciosas lições do livro de Jó, é que a maioria dos
problemas de um justo, quando este sabe se comportar diante
deles, tem prazo curto de validade. Não demorou e a saga de
sofrimentos passaram. Quando foram embora, tudo aquilo que
Jó havia perdido foi restituído pelo próprio Deus. Esta preciosa
lição ficou impregnada na minha mente: “Se Satanás rouba,
Deus toma dele e nos devolve.” Ou glória!
A minha classe de heróis está longe do perfil de Jó. Gosto dos
frouxos, dos fracos, dos frágeis, dos que berram anunciando
para Deus a sua dor. Isto porque eles simplesmente parecem
mais comigo. Eu me encho de esperança quando vejo Bartimeu
gritando à porta de Jericó: “Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia de mim.” Quiseram silenciar sua voz, aí é que ele
gritava mais alto (Mc 10:48).
Imagine você como é difícil a vida de um cego, ele vivia da
misericórdia alheia, esmolando à entrada de Jericó. A tradição
diz (se mito ou verdade não sei) que Bartimeu não nasceu cego.
O que torna seu sofrimento ainda maior. Ele era filho de um
comerciante importante que se tornou um revoltoso quando o
Império Romano invadindo a cidade onde tinha negócios
confiscou todos os seus bens, e por isto foi morto. Para que o
filho não se insubordinasse nem tivesse forças ou capacidade

para reagir, soldados do império arrancaram seus olhos. Este
costume era comum nos dias da dominação do Império Romano.
Uma crueldade que foi revertida pela ação de Jesus ante a
intensidade do seu clamor.
Ao curar Bartimeu, Jesus nos proporcionou em privilegiada
plataforma de conhecimento. A de que não há impossíveis para
Deus. Agindo ele, ninguém pode impedir que sua graça e favor
transformem o caos na mais sublime experiência de vitória.
- FIM -

LIVRARIA
A Livraria IBG, localizada em frente ao Kids Baby, no hall de
entrada da igreja, está dispondo de artigos com valores
promocionais. Com 1Kg de alimento mais R$ 3,00 você escolhe
um dos itens da promoção. Com esta ação, você estará ajudando
o Ministério de Ação Social da IBG. A oferta vai de 13/05 até
30/06 ou enquanto durar o estoque promocional. A livraria
funciona nos horários dos cultos. Para maiores informações,
procurar a irmã Iolanda.

RETIRO ESPORTIVO

JANTAR DOS NAMORADOS

O Ministério Esportivo da IBG estará realizando nos dias 19, 20 e
21 de julho, na Chácara do Cigano, mais uma edição do Retiro
Esportivo com o tema ULTIMATO, inspirado em João 1.12. O
investimento para ser um participante é de R$ 30,00. Se você
deseja ser um voluntário, o investimento é de R$ 75,00. O prazo
para pagamento é até o dia 10 de julho. Corra e faça sua inscrição
porque as vagas são limitadas.

Na noite do dia 08 de junho o Ministério Vida Melhor estará
promovendo o Jantar dos Namorados com o tema MEU PAR DE
JARRO. O jantar será um rodízio no restaurante Stella Maris Grill
do Tabuleiro. O investimento será de R$ 100,00 por casal e as
senhas já estão disponíveis. Não perca essa oportunidade de
mostrar como você e seu amor combinam em tudo, inclusive no
figurino.

VOCÊ SABIA?

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

O Brasil possui duas línguas oficiais. Isso
mesmo! Além da nossa língua materna, a Língua
Brasileira de Sinais foi estabelecida como língua
oficial das pessoas surdas no Brasil através da lei
nº1 10.436/2002. Com essa a Língua de Sinais,
é possível estabelecer uma comunicação. Você
pode expressar o que sente, o que pensa, o que
quer e tudo mais. Temos, literalmente nas mãos,
a forma mais adequada para um surdo
compreender os planos e propósitos de Deus.

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de
membros vindos de outras igrejas quando esses não apresentam
carta de recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer
parte oficialmente do rol de membros da nossa comunidade de
fé, não perca essa oportunidade. Participe da sala de Novos
Membros, na EBD, nos dias 09 e 16 de junho. A aclamação
acontecerá no culto da Família, dia 16/06, às 18h. Aos
interessados, procurar os irmãos Luis e Val, responsáveis pelo
Ministério de Integração da IBG.

A TARDE É DELAS

OFERTA SOLIDÁRIA

O Ministério Elas no Altar estará promovendo uma nova edição do
A Tarde é Delas. Será uma tarde de comunhão, louvor e
ensinamento da palavra para você, que é mulher. Acontecerá dia
15 de junho, às 15h30, no templo da Igreja Batista Gênesis. No
momento, receberemos como convidadas a missionária Patrícia
Tenório e a cantora Sara Kass. O investimento é de R$ 15,00 e os
ingressos estarão disponíveis no balcão de vendas no hall de
entrada, após o culto. Venha viver uma tarde abençoada pela
presença de Deus e traga uma amiga com você!

O Ministério de Ação Social convida a igreja a contribuir doando 1
kg de arroz, feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento que
não seja perecível. Sua doação deve ser entregue nos cultos de
Santa Ceia, realizados no segundo domingo do mês. Sua doação
será destinada a montagens de cestas básicas para o auxílio dos
nossos irmãos mais necessitados. Firme esse compromisso com
Deus e com seu próximo e participe!

ARRAIÁ DO PORTO
ELAS ORANDO
O Ministério Elas no Altar convida você, mulher, para desfrutar de
um momento de oração, intercessão e ministração na presença de
Deus. Será o encontro Elas Orando, que acontecerá dia 04 de
junho, às 19h30, na sala Dorcas. Não deixe de comparecer e traga
uma amiga para orar com você!

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, no dia 23 de junho, pós o Culto
da Família, 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 à venda.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
02.Jun : Paulo Henrique

) 99624-1283

03.Jun : Alyson Lima

) 99939-8358

03.Jun : Paulo Roberto

) 99188-0101

04.Jun : Mateus de Miranda

) 3334-3038

ESPAÇO BUSINESS
LUCIELMA LIMA
ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO

04.Jun : Mara Rita

) 98861-9667

05.Jun : Gustavo Silva

) 98895-5509

JBA DEDETIZAÇÃO

07.Jun : Cícera Patrícia

) 98844-1938

08.Jun : José Jorge

) 98897-2505

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

CONECTE-SE!
@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.

08

JUNHO

JANTAR DOS NAMORADOS
Externo

09

JUNHO

CULTO DE CEIA
18h, no templo

14
ATIVA XP
19h30, na sala do Mega Culto

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

JUNHO

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.
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Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e
Corporativos | Ambientação de Interiores.
Instagram: @lucielma_lima_arquiteta
Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

Atividades Semanais

Pastores e Presbíteros

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

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

informativo semanal
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DE SABER

perder
PARA

ganhar

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

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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