
Hebreus 12:2

Dizem que eterno é tudo aquilo que dura segundos, mas que 
pode ser vivido com tanta intensidade que se torna 
inesquecível. Ayrton tinha o maior carinho por Portugal. Isto 
não tinha a relação com as suas raízes étnicas, mas por causa 
de uma experiência de vida marcante que havia desfrutado ali. 
Quando estava fraco emocionalmente, era ali que gostava de 
estar, quando as coisas não andavam bem com a sua equipe, 
era em Portugal que recarregava suas energias. Isto porque foi 
ali, no Estoril, em 21 de abril de 1985 que em um domingo 
muito chuvoso ele conquistou a sua primeira vitória na F1. E 
como sabem, a primeira conquista significativa de uma 
carreira sempre foi e será a mais difícil e significativa de ser 
alcançada. Ela abrirá as portas de todas as outras vitórias que 
desfrutaremos na vida.

Há um terceiro lugar que também gosto de ir sempre que estou 
triste, me sentindo cansado de tantas lutas, pensando que não 
vou conseguir vencer as múltiplas dificuldades propostas pela 
vida. Este local é a Cruz. Fecho os olhos e começo a ver a cena 

Sempre que vou a Sergipe, ao entrar em Aracaju vou direto a 
um cruzamento que tem para mim um valor inestimável. Nele 
local, um ônibus avançando um sinal pegou em alta velocidade 
a porta lateral do veículo que meu filho primogênito dirigia. 
Naquele cruzamento, faço sempre uma oração de gratidão a 
Deus. Foi ali, que devido a violência da pancada, ele foi 
completamente desenganado pelos médicos. É ali que tenho 
as melhores lembranças do que venha a ser o poder reversivo 
de um milagre divino. Ainda quando não estou em Aracaju, 
mas diante de alguma dificuldade na vida, fecho os olhos, 
lembro daquele semáforo, daquele cruzamento, e resolvo 
esperançoso descansar em Deus. Ele está no controle de tudo. 
Depois de um coma prolongado no hospital, e de vários laudos 
médicos contrários à sua sobrevivência, ele acordou. Sim, o 
meu filho acordou sem sequela alguma. Ali é o meu local de 
boas, intensas e eternas lembranças. 

“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo 
alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, 
desprezando a afronta, e assentou-se à destra 

do trono de Deus.”

Quando vou a Recife, invariavelmente gosto de passar por 
aquele local. Vou diante de uma igreja específica, encontrando 
um espaço para estacionar o carro, paro. Paro porque quero 
olhar para o céu, para a igreja que torna aquela rua tão 
especial, e diante destas duas imagens quero agradecer a 
Deus pelo dia do meu casamento. Um homem se torna maduro 
quando casa, quando tem uma esposa para dividir com ele as 
emoções da sua vida. Agradeço sempre ali pela família, a linda 
família que Deus me deu. Saio dali cheio de esperança, de 
alegria, sabendo que Deus sempre tem o melhor para mim.

A CRUZ
pastorharry@ibgenesis.com.br

que Jesus viveu, sua dor, seu abandono, o peso de todos os 
pecados da humanidade sobre ele. Vejo inclusive que naquele 
momento ele não tinha preocupação alguma sobre si, ele estava 
preocupado com multidão que o condenou injustamente, para 
quem pede ao Pai o perdão, com o ladrão que clama por 
oportunidade, a quem deu convicção de um novo encontro no 
paraíso,  e com sua mãe que precisava de um filho para cuidar 
dela na velhice, e para esta ele entre como filho João. A todos 
deixou arranjados, muito bem arranjados antes de partir. É na 
cruz que me encho de esperança, que recarrego minhas 
energias, que me encho de certeza e alegria, pensando: “Eu não 
preciso me preocupar com nada! Jesus na cruz já se preocupou 
por mim. Na cruz ele deixou todos arranjados, vai me ajudar a 
vencer a minha cruz também.” 

- FIM -

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 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.

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

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. 

VOCÊ SABIA?

Você, que é jovem de corpo e de mente, participe de mais um 
encontro organizado pela Geração Atitude: será o Culto Jovem, 
que acontecerá dia 26 de julho (sexta), às 19h30, no templo. 
Nessa noite, será abordado mais uma temática relacionado ao 
tema macro do semestre: PARA MAIORES DE 18 ANOS. Quer 
saber mais? Então não fique de fora! Venha, junto a outros 
jovens, aprender mais do Senhor.

CULTO JOVEM

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. 

RETIRO DE MULHERES

Atenção mulheres! Está chegando mais uma edição do Retiro de 
Mulheres IBG, organizado pelo Ministério Elas no Altar com o 
tema "UMA COISA SÓ" baseado em Lucas 10:4. O evento 
acontecerá no Hotel Fazendo Belo Horizonte, nos dias 15 a 17 de 
novembro. Como preletora convidada, termos a Missionária 
Sizerônica. Serão dias de intensa intimidade e profunda 
adoração. O investimento é de R$280 podendo ser dividido em 
4x a partir de julho. Para maiores informações, entrar em 
contato pelo número (82) 99994-5466.

PrÉ EJAD

SINOPSE: Os homens estavam condenados à morte, mas 
foram libertos graças um só comando do juiz.  Aquele dia ficou 
conhecido como a revolução mais pacífica da história. Milhares 
de pessoas, em todos o mundo, puderam abandonar suas celas 
e o sistema carcerário ruiu, contudo nem todos  quiseram  
abandonar as celas. Milhares de anos depois, ainda há quem 
prefira acreditar que as prisões ainda são os melhores lugares 
para se viver. Colin, o filho mais novo, e sua família pouco a 
pouco irão descobrir que não. Em breve, a verdade virá à tona e 
caberá a eles a escolha entre morte ou vida.

O Ministério Geração Ativa apresentará a peça teatral 
ALCATRAZ. A apresentação acontecerá no dia 24 de agosto, às 
19h, no templo da IBG. O ingresso custa R$ 5 e toda a renda 
arrecadada será revertida para o EJAD 2019. Venha prestigiar 
essa produção. Será imperdível.



20:00 - Quarta com Deus

Atividades Semanais

08:00 - Consagração

17:00 - Intercessão

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Terça

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

09:00 - Escola Bíblica

19:00 - Intercessão

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

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

18:00 - Culto da Família

Quarta

Domingo

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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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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Versículo da 
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-527 JULHO

27 JULHO

dilsondbs@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99190.9880

82-99990.9030

82-9933.7962

Pr. Jessé Pimentel

javanmedeiros@hotmail.com

82-99331.7052

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

Presb. Marcelo Oliveira

lulaelu@gmail.com

marcelomom.2210@gmail.com

pastorharry@ibgenesis.com.br

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

Presb. Luiz Carlos

82-98816.2412/99944.7125

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

PORTAS ABERTAS
19h, externo

ESPAÇO BUSINESS

JULHO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EBD
dia todo, na sala em frente à sonoplastia

26
CULTO DE JOVENS
19h30, 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

21.Jul : João Vitor

21.Jul : Ana Beatriz

23.Jul : Ailton Marques

23.Jul : Daniel Gonçalves

25.Jul : Matheus Barros

25.Jul : Sofia Machado

26.Jul : Amanda Lacerda

26.Jul : Melissa Bruna

26.Jul : Jarezia Barreto

26.Jul : André Barros

27.Jul : Allan Jones

27.Jul : Keyla Roberta
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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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