
Uma boa parte das crises que passamos são corretivas, como 
por exemplo a enfrentada por Jonas. Como profeta ele não 
podia ter fugido das suas responsabilidades ministeriais, mas 
inconsequente, resolveu fugir para Társis no lugar de ir pregar 
em Nínive. Esta falta de compromisso e mudança de coração, 
fez com que Deus ordenasse ao vento que se enfurecesse, e se 
arremessasse contra o barco que ele estava. A crise foi 
desesperadora, e só acabou quando engolido por um peixe, já 
desfalecendo, resolveu pedir perdão a Deus. É meu amigo, 
irresponsabilidade espiritual traz consequências bravas. Te 
cuida viu?

Melhor do que entender as crises é saber tirar proveito delas. 
Elas podem vir de diversas formas e maneiras, mais uma coisa 
é líquida e certa: Elas vêm. E já que elas vêm, a atitude mas 
recomendável é a de Paulo e Silas, que resolveram passar a 
prova cantando e adorando a Deus (Atos 16). O louvor além de 
ter um poder arrebatador, de ser uma excepcional arma de 
guerra, ainda tem o poder de sair da terra e chegar aos céus. O 
louvor avisa a Deus onde tem um adorador precisando de 
socorro. 

“Ele fez o que Deus tinha dito. Foi para o riacho de Querite, 
a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e 
carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho.”

1 Rs 17:5

As crises comumente têm três origens, mas a maioria delas 
são reativas. Estas têm uma clara motivação em uma reação 
de Satanás. Você faz algo significativo para Deus, e lógico, o 
inferno reage. Não vamos ser românticos de achar que nos 
alistamos no exército de Deus, que vamos nos separar do 
pecado, afrontando o reino das trevas com a nossa santificação 
e trabalho, libertando vidas das mãos de Satanás e trazendo-
as de volta para Deus e achar que eles não reagirão. Irão reagir 
sim, e esta era a causa das crises vividas pelo profeta Elias. 
Este homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, que 
foi capaz de para disciplinar um casal de reis idólatras avisar 
que em Israel só iria chover quando ele determinasse. Ele fez 
sinais tão poderosos que Tiago 5:16 resolveu nos lembrar que: 
“E Elias era frágil como qualquer um de nós. Ele orou 
fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não 
choveu sobre a terra durante três anos e meio”.

Algumas crises são passivas, aquelas que são fruto de ações 
naturais da vida, como a que o agricultor enfrenta quando 
depois de plantar vem uma seca e mata sua semente. Tudo que 
ele esperava diante do seu esforço é que aquela semente 
vingasse, mas não vingou. Nestas horas parece que o chão 
literalmente foi roubado dos nossos pés. Que conselho dar a 
um agricultor que plantou e espera aquela colheita para 
sustentar toda sua família durante o ano todo? O que fazer 
quando a semente não vigou e a colheita não veio?

DESFRUTANDO DAS CRISES
pastorharry@ibgenesis.com.br
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A experiência de Elias em Querite é extremamente didática. A 
bíblia diz que ele fez o que Deus havia dito, e agora iria colher os 
frutos da sua obediência. Quanto tempo você investe para saber 
o que Deus tem a dizer para você? Enquanto Israel iria ser 
açoitada durante três anos e meio com uma seca que produziria 
escassez de água e alimento, Elias todos os dias era alimentado 
por um corvo que trazia pão e carne para ele comer. Quando 
tinha sede, era simples, do seu lado tinha uma nascente de um 
ribeiro. É assim que crente fiel atravessa a crise, dando glória a 
Deus, sendo sustentado sobrenaturalmente pelo eterno, 
desfrutando de sombra e água fresca. Aprendeu aí crente? 
Então desfrute das crises quando aparecer uma em sua vida. 
Elas trazem Deus para perto de nós. 

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.

LIVRARIA

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.

RETIRO ESPORTIVO
EJAD 2019

Acontecerá nos dias 14,15 e 16 de setembro e serão dias de 
comunhão, louvor, crescimento espiritual e revelação da 
palavra. O evento acontecerá na Chácara do Cigano. O 
investimento será de R$ 180,00. Você adolescente, que 
compreende a faixa etária de 12 a 18 anos, não pode perder 
essa oportunidade.

O Ejad 2019 está se aproximando e você não pode ficar de fora!

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 disponíveis com o 
presbítero Braz, no valor de R$ 5,00 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

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

O Ministério de Ação Social está formando mais uma turma de 
Alfabetização de Jovens e Adultos. A matrícula deve ser feita 
online pelo site www.ibgenesis.com.br no período de hoje 
(16) até 30 de junho. O início das aulas está previsto para 
09/07/2019 e serão realizadas aqui mesmo, na IBG. Estão 
sendo disponibilizadas apenas 15 vagas para a formação da 
turma e a idade mínima para ser um aluno é de 16 anos. Para 
mais informações procure a irmã Sheila (99600-4439).

Toda a quarta-feira, durante o culto Quarta com Deus, 
acontecem os ensaios do Coral Kids. Se você deseja que seu 
filho participe desse Ministério, compareça aos ensaios ou 
procure a tia Vera (98862-8592). Incentive seu filho no serviço 
ao Senhor.

CORAL KIDS

Atenção adolescente! No dia 06 de julho teremos mais um 
Culto Ativa com o tema O IMPOSTOR QUE VIVE EM MIM, 
baseado em Efésios 4:22-24. Não fique de fora e traga mais um 
adolescente para aprender mais de Deus. Se você compreende 
a faixa etária de 12 a 18 anos, esperamos por você!

CULTO DE ADOLESCENTES

Atenção você que faz parte do Ministério Kids da Igreja Batista 
Gênesis! No dia 06 de julho, das 14h às 17h, aqui na IBG, 
acontecerá o treinamento com o tema “Ministrando a palavra 
aos pequeninos”, com a palestrante a Sarah Santana 
(Ministério Kidscipulos IBMO). Se você faz parte desse 
Ministério, sua presença é indispensável. 

TREINAMENTO KIDS



15:00 - Ensaio do Min. de Dança

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

Atividades Semanais

Domingo

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

09:00 - Escola Bíblica

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

Sábado

17:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

Quarta

08:00 - Consagração

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Ensaio do Coral

Segunda

18:00 - Culto da Família

19:30 - Futebol Masculino-Membros

19:00 - Intercessão

Quinta

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

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

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
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-506 JULHO

07 JULHO

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

Presb. Luiz Carlos

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

82-99331.7052

javanmedeiros@hotmail.com

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Marcelo Oliveira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Bráz Ferreira

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

JULHO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, na sala de intercessão

06
TREINAMENTO GÊNESIS KIDS
14h, na sala em frente à sonoplastia

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
24.Jun : Marvânia Ferreira

24.Jun : Thayse Maria

24.Jun : Philippe de França

25.Jun : Philip Cerqueira

26.Jun : Karlla Maria

27.Jun : Danielle Marinho

27.Jun : Ismar Gomes

27.Jun : Adnaide dos Santos

27.Jun : Ariane Cristina

28.Jun : Edberto Monteiro

28.Jun : Maria de Fatima

29.Jun : Maria Barbosa

29.Jun : Jacó Santos
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CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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