
Tiago 1:12
“Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois 
de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu 

aos que o amam.” (Tiago 1.12)

Harmonizar felicidade com aflição parece um desafio 
impossível de ser conciliados. Cristo por diversas vezes alertou 
a Seus discípulos que o caminho de Deus era um caminho 
estreito (Mateus 7:13-14). Também alertou que deveriam 
levar a sua própria cruz e negar a si mesmo (Mateus 16:24), o 
que mostrava que seria uma caminhada difícil. Ele não queria 
desanimar seus discípulos, mas mostrar-lhes que eles não são 
deste mundo, que estamos construindo o nosso acesso à vida 
eterna. Nesse sentido, o personagem modelo é o apóstolo 
Paulo. A vida de Paulo nos ensina que a vida cristã é cheia de 
provas. Mas nos ensina também a olhar além das dores, das 
perseguições, das tribulações. Ensina a dependermos do Deus 
que nos conduz, que nos consola, e que promete vida plena 
aos que perseveram, resistem, que Deus tem uma herança 
para seus servos fiéis.

Em 2 Coríntios 11:32-33 observamos que Paulo teve de sofrer 
a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha 
como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do 
apetite voraz de governantes injustos que queriam a sua 
matá-lo para que não continuasse pregando o Cristo 
crucificado. Em Atos 16:23-24 observarmos que Paulo foi 
preso porque expulsou um demônio de uma jovem 
adivinhadora que dava muito lucro aos que a exploravam. Por 
isso, foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados 
em um tronco, mas preso cantava. Em Atos 19:23-26 alguns 
ourives, temendo ficar sem seu lucro por produzirem imagens 
de deuses para adoração, incitaram grande tumulto contra 
Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa 
cidade ainda mais perigosa. Em Atos 27:13-20 Paulo foi 
injustamente preso, é levado de navio até Roma, onde teria 
uma audiência sobre sua prisão injusta. No caminho, o navio 
deles sofre um grave naufrágio devido a uma tempestade e 
vemos que, após se recuperar do grave naufrágio, é picado por 
uma cobra venenosa que estava escondida entre os gravetos 
que ele pegava para fazer uma fogueira. Felizmente não 
morreu. 

Apesar da Bíblia não narrar esse fato, a tradição sobre a morte 
de Paulo diz que ele foi decapitado por Nero. Os sofrimentos 
que Paulo passou foram ainda maiores do que estes listados. 
Ele teve de suportar um espinho na carne (2 Coríntios 12:7), se 
separar de amigos queridos por causa do ministério (Atos 
20:22-23). A vida cristã é composta de muitos desafios e 
algumas desilusões, como as que ele passou nos desvios de 
discípulos amados como Demas e Alexandre latoreiro. No 
entanto, a alegria cristã é um mistério de Deus. Jamais 
conseguimos ver Paulo triste pelos sofrimentos. Antes 

ALEGRIA NO SOFRIMENTO
pastorharry@ibgenesis.com.br

declarou: 2 Co 12:10 - “Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas 
injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por 
amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte.” A 
fonte da nossa força é a recompensa, seremos coroados na 
nossa resistência e seremos amados por Deus na nossa 
perseverança. 

- FIM -

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.

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

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

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. A apresentação só será realizada com as informações 
solicitadas.

CORAL KIDS

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.

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. 

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.

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".

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

O Ministério de Ação Social da IBG está formando mais uma 
turma de Alfabetização de Jovens e Adultos. As inscrições 
foram prorrogadas até o dia 23 de julho e poderão ser feitas 
pelo acesso ao link disponibilizado no site da igreja 
ibgenesis.com.br. O início das aulas está previsto para 
06/08/2019 aqui, na IBG. Serão disponibilizadas apenas 15 
vagas para a formação da turma e a idade mínima para ser um 
aluno é de 16 anos. O curso de alfabetização será oferecido 
gratuitamente. 

ELAS ORANDO

Você, mulher, está convidada para participar de um momento de 
oração, intercessão e ministração, promovido pelo Ministério 
Elas no Altar. No dia 16 de julho, na sala Dorcas, às 19h30, 
teremos esse momento especial. Será uma noite de intensa 
busca pela presença e pelo conhecimento de Deus.  Não deixe 
de comparecer!

ESPAÇO BUSINESS

Você é empreendedor? Então este espaço é seu! Participe 
divulgando seu negócio. Basta entrar em contato com 
secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as informações de 
divulgação. Confira o espaço na página 6 deste informativo.



09:00 - Escola Bíblica

Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Futebol Masculino-Membros

19:00 - Intercessão

17:00 - Intercessão

Terça

20:00 - Quarta com Deus

Quinta

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

Sábado

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

Quarta

19:00 - Futebol Feminino

20:00 - Ensaio do Coral

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

18:00 - Culto da Família

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

Segunda

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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informativo semanal

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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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-520 JULHO

26 JULHO

Pr. Harry Tenório

Pr. Javan Medeiros

82-99681.8535/98851.5525

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Marcelo Oliveira

Pr. Jessé Pimentel

82-99675.0706/99132.7761

Pr. Guilherme Cerqueira

82-9933.7962

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99190.9880

Presb. Dilson Braga

javanmedeiros@hotmail.com

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-98816.2412/99944.7125

82-99331.7052

82-99934.6906

dilsondbs@gmail.com

gilvanbarbosa.al@gmail.com

marcelomom.2210@gmail.com

82-99990.9030

Pastores e Presbíteros

lulaelu@gmail.com

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos

Presb. Gilvan Barbosa

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

PALESTRA: CRENTE TAMBÉM TEM DEPRESSÃO

15h30, no primeiro piso

ESPAÇO BUSINESS

JULHO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h30, no templo

19 a 21
RETIRO ESPORTIVO
Externo (fora da IBG)

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

14.Jul : Viviane L. Acioli

15.Jul : Magaly Valença

16.Jul : Josiane Bezerra

16.Jul : Andreia Vieira

16.Jul : Aldem Manso

17.Jul : Isabella Juliana

17.Jul : Thais Carvalho

18.Jul : Henrique Rafael

 98858-5818)

 99962-0856)

 98732-0767)

 98127-0255)

 98851-5907)

 98813-9302)

 99304-7500)

 99817-3822)
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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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