
Paulo na carta que escreveu aos irmãos da igreja de corinto 
chamou Satanás para briga. Sim, lógico, porque ele trabalha 
para descaracterizar o testemunho do cristão. Sabe que sem a 
construção de um testemunho de vida exemplar, o cristão não 
tem autoridade no reino espiritual. O crente só tem poder 
sobre ele, se sua vida estiver isenta de pecados. Ao se oferecer 
como modelo a ser seguido, o apóstolo está dizendo: “Comigo 
ele não pode, porque tenho exemplo para dar.” Ninguém que 
fez uma declaração desta deixa de sofrer ataques pessoais e 
contínuos do reino das trevas afim de que possa roubar a 
autoridade do exemplo. Destemido, Paulo não se preocupava 
com isto. Antes, desejava com o seu exemplo forjar milhares 
de outros bons cristãos. 

Percebam comigo que o caso mais próprio para Paulo seria o de 
afirmar: “Sejam imitadores de Cristo, como tenho sido 
imitador dele.” Mas não é isto que ele faz. Sem medo de 
confrontos e retaliações, diz: “Pode imitar a mim, porque se 
conseguir estará imitando a Cristo.” A autoridade obedece a 
um princípio de dupla função, ao de mandar e de ser 
obedecido. Ninguém obedece a alguém que não tem exemplo 
para dar, porém todos procuram obedecer e guardam temor 
por um líder que forja nos seus passos a marca da correção. É 
bom que se afirme que não eram apenas os cristãos quem 
obedeciam às ordens de Paulo, reconhecendo sua autoridade. 
Até as enfermidades também obedeciam, seus lenços e roupas 
estavam carregados de autoridade e unção. Se Paulo não podia 
estar no mesmo local que um enfermo, levavam um lenço seu, 
e apenas ao toque neste lenço o enfermo era curado. 

“Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo!”
1 Co 11.1

A autoridade do exemplo é um valor insubstituível na formação 
de uma equipe de trabalho, na construção de líderes e na 
criação de filhos. Paulo explica que deixou de fazer coisas 
erradas e abriu mão de certos direitos pessoais que tinha como 
cidadão, “para pudesse se oferecer como um modelo a ser 
imitado por todos nós” (2Ts 3.9). Jesus, por sua vez, levantou-
se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da 
cintura, derramou água numa bacia, abaixou-se, lavou os pés 
dos seus discípulos e depois os enxugou. Então esclareceu: “Eu 
lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz” (Jo 
13.15). O exemplo pode vir de baixo para cima, mas sua 
autoridade é muito maior quando vem de cima para baixo. 

- FIM -

CHAMANDO O INIMIGO PARA BRIGA
pastorharry@ibgenesis.com.br

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 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.

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.

PRÉ EJAD

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.

REUNIÃO DE DIÁCONOS

Atenção diáconos da IBG! No dia 03 de agosto, acontecerá 
uma reunião coma todo o corpo de obreiros da nossa igreja. 
Será na sala em frente à sonopastia, das 14h às 17h. Você, que 
faz parte desse ministério, sua presença é indispensável.

Adolescente, temos uma notícia para você! O Geração Ativa 
estará realizando o culto adolescente com o tema "VOCÊ É 
AQUILO QUE VOCÊ AMA". O culto acontecerá no dia 03 de 
agosto, às 19h30, no templo da IBG. Adolescente, venha 
adorar a Deus em comunhão. Esperamos por você!

CULTO DE ADOLESCENTES

CULTO UNIÃO MASCULINA

No dia 09 de agosto, o Ministério Homens de Honra, da IBG, 
estará organizando mais um culto. Será um momento de 
comunhão, louvor e ministração da palavra através do preletor 
Pastor Murilo Lopes, da Igreja Batista El Shaddai. Não fique 
fora desse encontro. Será às 19h30, na IBG.

Infe l izmente,  os casos de suic íd io têm cresc ido 
assustadoramente em todas as esferas da sociedade. Segundo 
a OMS, 90% das pessoas que morreram por suicídio tinham 
algum tipo de doença mental, em sua maioria, depressão. 

ELAS NO ALTAR

Precisamos conversar sobre o tema para saber nos conduzir 
diante de uma pessoa em sofrimento psíquico. Pensando nisso, 
o Mistério Elas no Altar estará promovendo a palestra JUNTOS 
EM PROL DA VIDA, com a psicóloga Márcia Arruda (CRP 
15/5059), no dia 10/08, às 15h30, na IBG (primeiro piso). 
Aguardamos você lá!

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. 

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.

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.

ELAS ORANDO

Você, mulher, está convidada para participar de um momento 
de oração, intercessão e ministração, promovido pelo 
Ministério Elas no Altar. No dia 30 de julho, na sala Dorcas, às 
19h30, teremos esse momento especial. Será uma noite de 
intensa busca pela presença e pelo conhecimento de Deus.



19:00 - Intercessão

09:00 - Escola Bíblica

20:00 - Ensaio do Coral

18:00 - Culto da Família

Terça

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

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Sexta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Quinta

19:30 - Futebol Masculino-Membros

08:00 - Consagração

20:00 - Quarta com Deus

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

17:00 - Intercessão

Quarta

Atividades Semanais

15:00 - Esportes

Segunda

Domingo

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-503 AGOSTO

09 AGOSTO

82-99190.9880

Presb. Dilson Braga

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com

Pr. Guilherme Cerqueira

Pastores e Presbíteros

javanmedeiros@hotmail.com

82-99681.8535/98851.5525

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Pr. Harry Tenório

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Luiz Carlos

82-99934.6906

dilsondbs@gmail.com

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

Presb. Gilvan Barbosa

82-99675.0706/99132.7761

82-98816.2412/99944.7125

82-9933.7962

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

AGOSTO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

03
REUNIÃO MIN. DIACONAL
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
28.Jul : Beatriz Cristina
29.Jul : Diego Allysson
29.Jul : Byanca Laryssa
29.Jul : Ana Cristina
29.Jul : Isabela Vitória
29.Jul : Alice Ferreira
30.Jul : Thiago Barros
31.Jul : Rayanne Silva
01.Ago : Hélder Nicollas
01.Ago : Sônia Maria
02.Ago : Maria Nireide
02.Ago : Manoel Brasil
02.Ago : Janisete Silva
03.Ago : Emanuelle Machado

 98736-4708)
 98877-0685)
 99698-6162)
 -)
 98877-3238)
 3342-3439)
 98842-2512)
 98856-3661)
 3261-2466)
 98716-2393)
 99692-0303)
 98806-4113)
 98851-7866)
 98892-6091)
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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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