
1 Sm 10:22

Os dias se passaram com Saul no governo, o moço humilde e 
prudente do princípio foi dando lugar a um Rei prepotente, 
independente  e  a r rogante .  Quando receb ia  um 
direcionamento de Deus, não se preocupava em obedecer 
integralmente ao Senhor. Era um homem dividido, e esta 
negligência se tornou a marca maior da sua personalidade. Ela 
foi a porta aberta que Satanás encontrou para fazer morada 
em seu coração. A degeneração do caráter e a degradação do 

Depois daquele momento com o profeta, sabendo que as 
jumentas haviam sido achadas, conforme anunciado pelo 
homem de Deus, ele volta. Já em casa, seu tio perguntou o que 
havia acontecido, e ele contou que esteve com Samuel. 
Prudente e humilde, Saul não contou nada do anúncio profético 
e da consagração que havia recebido (1 Sm 10:14-15). Foi 
Samuel quem provocou a consagração pública de Saul. 
Convocando o povo de Israel, proclamou o que Deus revelara 
ao seu coração. Fico pensando que umas jumentas perdidas 
foram a porta que se abriu para tudo. Que coisa curiosa! Por 
esta e outras não acredito em coincidência, mas em 
providência. Creio em um Deus providente. Cada evento das 
nossas vidas irá contribuir para construir as cenas seguintes. 
Nada está fora do controle de Deus. 

Bem, agora com todo povo reunido em volta de Samuel, depois 
do anúncio feito, todos queriam ver o Rei. E esta cena é muito 
curiosa. O inusitado acontece. Sentindo-se despreparado, 
Saul havia se escondido no meio da bagagem (1 Sm 10:22). 
Era de lá assistia toda cena. Isto pode ser considerado por 
muitos como um ato que apontava para a desqualificação e 
despreparo de Saul, mas para mim foi uma atitude humilde, 
sincera. Este tipo de sentimento agrada o coração de Deus.

“Consultaram novamente o Senhor: Ele já chegou? E o 
Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da 

bagagem.”

Seu pai havia perdido algumas jumentas no campo. Por algum 
motivo que desconhecemos elas saíram para pastar e não 
voltaram. O jumento naquela época era o trator da fazenda. 
Saul recebe a tarefa de ir procurar aquelas jumentas. Como já 
havia se passado alguns dias e ele não havia conseguido achar, 
Saul começou a ficar preocupado com o seu pai. Ele deve estar 
pensando que aconteceu alguma coisa comigo, pensava. 
Vejam a providente sugestão do servo de Saul: 1 Sm 9:6 -  “O 
Servo de Saul, vendo que ele queria desistir da procura, 
sugeriu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito 
respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. 
Talvez ele nos aponte o caminho.” Deus já havia revelado sua 
chegada à Samuel, e o havia orientado a consagrá-lo Rei de 
Israel. 

ACHO QUE POSSO FAZER 
MELHOR QUE ISTO
pastorharry@ibgenesis.com.br

A tarefa de encontrar outro rei que “fizesse melhor do que Saul” 
foi a ação seguinte de Deus. E quando Ele achou, celebrou: At 
13:22 – “Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu 
coração; ele fará tudo o que for da minha vontade.” Se você me 
pedisse para definir em uma frase a motivação da troca, eu diria, 
que foi porque vendo todo descaminho de Saul, Davi concluiu: 
“Eu acho que posso fazer melhor do que isto.” É de homens 
assim que Deus precisa, de homens que queiram fazer melhor. 
São eles a quem Deus procura e foi Davi a quem Deus 
encontrou.

comportamento de Saul evoluíram tão rapidamente que 
começou a agir controlado por um espírito maligno, perdendo a 
condição de rei aprovado no coração de Deus. O Senhor o 
rejeitou. 

- FIM -

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

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 
este mês (julho), você poderá parcelar em até 3x 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.

EJAD 2019
O Ministério de Ação Social convida a igreja a participar da 
Oferta Solidária. Você pode contribuir doando 1 kg 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!

OFERTA SOLIDÁRIA

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

CORAL KIDS

VOCÊ SABIA?

Todos os domingos, às 9h da manhã, acontece a nossa Escola 
Bíblica Dominical. Para você, que é novo convertido ou não é 
crente, temos uma sala especial: Primeiros Passos. Lá você 
encontrará professores capacitados e disponíveis no ensino dos 
princípios básicos da vida cristã. Temos experiências 
maravilhosas de conversão e ensino de Deus. Esperamos por 
você! Venha aprender mais de Deus conosco. 

O Ministério Gênesis 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. 
Inscreva-se preenchendo um rápido formulário 
disponível no site ibgenesis.com.br e venha com seu filho 
participar desse momento de diversão e aprendizado sobre o 
Senhor.

NOITE KIDS

A depressão é uma doença mental que afeta o emocional de 
milhões de pessoas em todo o mundo e nós, como cristãos, 
também estamos sujeitos ao que é considerado pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) como o "mal do século".

CRENTE TAMBÉM TEM DEPRESSÃO

No dia 20 de julho, às 15h30, no primeiro piso da IBG, o 
Ministério Elas no Altar estará promovendo uma palestra 
gratuita com o tema "Crente também tem depressão", 
ministrado pela psicóloga Késia Santos. Participe e venha 
aprofundar mais seu conhecimento sobre o assunto.

OFERTA SOLIDÁRIA

Na IBG as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 21 de julho de 
2019. Se você deseja apresentar uma criança, você deve 
env i a r  um  e -ma i l  a t é  o  d i a  17  de  j u l h o  pa ra 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo nome do pai e da mãe 
completos, nome da criança completo, data de nascimento e 
uma foto. As informações são necessárias para o agendamento 
e a confecção do certificado de apresentação.



19:00 - Futebol Feminino

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Sexta

Quinta

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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

19:00 - Intercessão

Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

17:00 - Intercessão

Quarta

18:00 - Culto da Família

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

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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Marcos 10:50

"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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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-514 JULHO

19 a 21 JULHO

lulaelu@gmail.com

Pr. Javan Medeiros

82-99331.7052

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Presb. Luiz Carlos

javanmedeiros@hotmail.com

82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Pastores e Presbíteros

Presb. Dilson Braga

82-99190.9880

Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99675.0706/99132.7761

82-9933.7962

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

marcelomom.2210@gmail.com

82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

Presb. Gilvan Barbosa

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
18h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

JULHO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

RETIRO ESPORTIVO
Externo (fora da IBG)

13
NOITE KIDS
19h, no templo

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
08.Jul : Elaine Patrícia

08.Jul : Márcia Maria

09.Jul : Nívia Helena

09.Jul : Marcos Antonio

09.Jul : José Alcir

09.Jul : Mirela Azevedo

09.Jul : Gabrielly Elita

10.Jul : Emerson dos Santos

11.Jul : Eliege de Lima

11.Jul : Graciete Maria

11.Jul : Aisha Vitória

11.Jul : Elizabete Martins

 98872-3584)

 99109-3063)

 98866-0512)

 99697-2073)

 98818-9049)

 -)

 99158-6602)

 98891-9189)

 98729-8554)

 98868-0812)

 98816-2725)

 99645-1550)
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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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