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Quem ficou viu Êutico vencido pelo sono despencar de uma 
janela do terceiro andar e morrer na queda. Qualquer pregador 
se sentiria péssimo se vivenciasse um caso deste. Primeiro 
com sentimento de culpa por ter avançado tanto no tempo, até 
produzir a exaustão e por isto a morte de um irmão. Mas Paulo 
não, isto porque sabia em quem cria, e que Ele tem poder para 
transformar as tragédias das nossas vidas nos momentos mais 
gloriosos da nossa vivência cristã.

Quem ficou viu Paulo valorizar mais a vida humana do que a 
Lei. Isto só foi possível por causa dos ensinos de Jesus. Quando 
ele encontrava um enfermo em um dia de sábado, não se 
esquivava de liberar a cura. Para ele, mais importante do que a 
guarda de um sábado era a redenção de uma vida. Ao 
encontrar uma adúltera, no lugar de mandar cumprir o 
apedrejamento dito pela lei de Moisés, criou uma “terceira via”, 
permitindo o apedrejamento apenas na condição de que o que 
atirasse a primeira pedra não houvesse pecado. Em Levítico 
21:1-2 a lei diz que o sacerdote não poderia tocar em um 
defunto, sob a pena de ficar imundo. Paulo se debruça diante 
de Êutico, agora morto, e o abraça orando. 

“No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, 
e Paulo falou ao povo. Pretendo sair no dia seguinte, 

continuou falando até meia noite.”

Era domingo, todos estavam reunidos para celebrar a Santa 
Ceia. Paulo irá pregar neste encontro, ele está partindo para 
sua terceira viagem missionária, e por isto o discurso se tornou 
demasiadamente longo. Qual sua reação se um dia a pregação 
de um culto avançasse até meia noite? Muitos se incomodam 
com tão pouco dentro de um culto. Queremos todo o tempo de 
Deus para nós, mas se Deus quisesse mais tempo de nós, qual 
seria sua reação? E se eu disser que este é o mal da nossa 
geração? Nós temos oferecido muito pouco tempo a Deus. Não 
discuto a possibilidade de alguns poucos terem saído antes do 
fim daquele culto, mas quem ficou viu coisas incríveis. 

Não é novo nem isolado na bíblia o cochilo de um crente. Jesus 
já reclamava dos discípulos por não resistirem a uma hora de 
oração com ele sem cochilar. Lógico, sei que existem causas 
justas para alguém chegar ao limite da exaustão e cochilar. 
Mais há também muito sono, sede, incontinência urinária, 
conversas paralelas, celular ligado em nossos cultos hoje que 
são pura atividade demoníaca mesmo, é a ação do inimigo para 
nos desviar do foco, nos furtar da adoração reverente ao nosso 
Deus. Tudo o que ele não quer é que tenhamos uma 
experiência forte com Deus.

Quem ficou conheceu o poder de Cristo para ressuscitar um 
morto. Êutico volta a respirar com a oração de Paulo. Você 
pode imaginar o avivamento que se abateu sobre esta igreja 
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nesta hora? E quem queria sair deste culto depois deste milagre? 
Paulo voltou a pregar, e eles ficam juntos naquele culto até ao 
amanhecer do dia. Confesso que sinto muita falta de cultos 
avivados assim, onde o relógio não nos incomode, onde as 
únicas manifestações do culto sejam as de Deus. Oro para que a 
marca do nosso relacionamento com Deus não seja a pressa, 
mas a sede. Que todos tenhamos muita sede da sua presença e 
das suas manifestações carismáticas. 

LIVRARIA

A Livraria IBG, localizada em frente ao Kids Baby, no hall de 
entrada da igreja, dispõe de artigos com valores promocionais. 
Com 1Kg de alimento mais R$ 3,00 você escolhe um dos itens da 
promoção. Participe! Você estará ajudando o Ministério de Ação 
Social da IBG, mas a promoção é só ATÉ HOJE! Aproveite!

RETIRO ESPORTIVO

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.

EJAD 2019

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. O 
investimento será de R$ 180. Fazendo sua inscrição até hoje 
(30), você poderá parcelar em até 4x no cartão. 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.

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, HOJE, após 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. NÃO PERCA!

ARRAIÁ DO PORTO

O Ministério de Ação Social está formando mais uma turma de 
Alfabetização de Jovens e Adultos. A pré-matrícula deve ser 
feita pelo acesso ao link disponibilizado no site da igreja 
ibgenesis.com.br ATÉ HOJE (30). O início das aulas está 
previsto para 09/07/2019 e serão realizadas aqui, na IBG, de 
forma gratuita. 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).

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

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

CORAL KIDS

CULTO DE ADOLESCENTES

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. 
Se você compreende a faixa etária de 12 a 18 anos, participe e 
traga mais um adolescente para aprender mais de Deus.

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

NOITE KIDS

O Ministérios Kids estará realizando mais uma Noite Kids com o 
tema E DEUS CRIOU TUDO. Será no dia 13 de julho, às 19h, 
aqui na IBG. Essa edição contará com uma gincana entre pais e 
filhos com o objetivo de fortalecer os laços familiares e também 
de fixar os conteúdos estudados neste quadrimestre. Venha 
com seu filho e participe desse momento de diversão e 
aprendizado sobre o Senhor.

VIGÍLIA HOMENS DE HONRA

No dia 05 de julho o Ministério Homens de Honra estará 
promovendo uma vigília. Você, homem, não deixe de 
participar. O encontro acontecerá no Clube da Aeronáutica, 
próximo ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, das 22h as 5h.



19:00 - Intercessão

Quarta

20:00 - Quarta com Deus

Sábado

Atividades Semanais

17:00 - Intercessão

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

Terça

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Domingo

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Ensaio do Coral

Quinta

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Feminino

18:00 - Culto da Família

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

Sexta

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

07 JULHO

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

82-99681.8535/98851.5525

lulaelu@gmail.com
82-99331.7052

Presb. Bráz Ferreira

Presb. Luiz Carlos

Presb. Gilvan Barbosa

Presb. Dilson Braga

82-98816.2412/99944.7125

brazmaceio@yahoo.com.br

dilsondbs@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Marcelo Oliveira

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

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
30.Jun : José Renan

30.Jun : Elisroberta Pontes

30.Jun : Clarice Maria

01.Jul : Clarice Maria

01.Jul : Davi Luiz

02.Jul : Rosângela Barbosa

02.Jul : Maria Eduarda

03.Jul : Edkarla de Lima

03.Jul : Denis de Melo

03.Jul : Maria Edja

05.Jul : Dayane Almeida

06.Jul : Angela Maria

06.Jul : Álvaro Samuel
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 99611-6655)

 98018-9253)

 99902-9924)

 98728-2848)

 99116-5228)

 99651-7850)
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 98826-5096)

 98858-3102)

 99618-4879)

 99128-1321)
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CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

E se os
nossos

cultos
fossem

ASSIM?

E se os
nossos

cultos
fossem

ASSIM?


	Página 1
	Página 2

