
Nós temos vivido dias diferentes em relação as doenças 
emocionais. Nunca, em tempo algum, se viu falar tanto em 
depressão, síndrome do pânico, prostração, falta de ânimo para 
viver ou tentativa de suicídio como se escuta nos dias de hoje. E 
qual a razão para isto? Poderíamos nominar uma relação 
grande de razões e não chegaríamos nem perto de esgotar os 
reais motivos pelos quais alguém cai em uma armadilha destas. 
A estrada de volta a normalidade nem sempre é fácil ou rápida. 
Psicólogos, psiquiatras, terapias, programas alternativos, 
controle da mente, exercício, mudança de ambiente, 
medicamentos, tudo é válido, mas você precisa conhecer o 
outro caminho para ajudar pessoas com este tipo de 
necessidade.

O salmista expressando a solução para este tipo de problema, 
declarou: “O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a 
todos os abatidos” - Salmos 145:14. Por que e como caem? 
Caem primeiro porque um dia já estiveram em pé, caem porque 
não foram vigilantes ou humildes o bastante para perceber o 
momento do ataque do mau. Jesus avisou a Pedro que o Diabo 
havia pedido ao Pai para tentar a fé dele, mas avisado não deu 
ouvidos ao que Jesus estava revelando. Não teve a humildade 
de reconhecer sua fragilidade e nem a gravidade da revelação 
que estava recebendo. Assim respondeu ao mestre: Lc 22:33 - 
“Senhor! Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto 
para a morte”. Não estava. Horas depois iremos ver Pedro 
negando Jesus três vezes seguidas. É lindo ver Jesus vindo 
levantar e socorrer o abatido Pedro depois da sua queda. 
Jamais iria se regenerar sozinho, ele foi tocado e transformado 
pelo amor de Jesus por ele, que resolveu perdoá-lo e reintegrá-
lo no colégio apostolar.

Em Juízes 7 a bíblia revela que o exército de Gideão vence os 
midianitas, e no versículo 9 diz que: “Naquela mesma noite, o 
Senhor lhe disse: Levanta-te! Desce ao arraial porque os tenho 
dado em suas mãos.” Podemos perceber a importância do 
“levantar-se” na vitória de Gideão. Ele fazia parte de uma 
geração, vencida, amedrontada, prostrada pelos ataques 
exaustivos dos midianitas. A história iria mudar, mas só 
mudaria depois que Deus “levantasse” um. Deus não precisa de 
uma multidão para vencer um obstáculo, mas apenas de um 
que esteja de pé. Deus podia ter usado muitas palavras para 
convencer Gideão de que a vitória era certa, mas usou o 
“levantar” para caracterizar duas coisas: “Que sabia que ele 
estava caído, e a segunda é que não existe possibilidade de 
vitória quando alguém que luta já se prostrou diante das 
dificuldades.” É incrível o que Deus fez através daquele 
guerreiro. Ele mandou reduzir o número de soldados a 300, 
para que todos entendessem que aquela vitória era proveniente 
da ajuda de Deus, não da força do exército humano de Gideão. 
Mas tudo isto começou quando Gideão se levantou, quando foi 
restaurado do seu abatimento. E quem fez tudo isto? Foi Deus, 
não duvide, foi ele. Ele é expert em levantar o caído, em 
restaurar o abatido. 

- FIM -

QUEM LEVANTARÁ O CAÍDO?
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 
(agosto), você poderá parcelar em até 2x 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

ALCATRAZ - PEÇA 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.

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 
3X a partir de agosto. Para mais informações, entrar em contato 
pelo número (82) 99994-5466.

Atenção! Ainda estão à venda os últimos ingressos no valor de 
R$ 30, do primeiro lote do evento "Oi Jesus" com Isadora 
Pompeo aqui, na IBG. Segundo lote sairá no valor de R$ 40. As 
vendas acontecem no final do culto no hall de entrada da igreja. 

ISADORA POMPEO - INGRESSOS

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.

Aqui na IBG, as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 18 de agosto 
de 2019. Se você deseja apresentar uma criança, você deve 
env iar  um e-mai l  a té  o  d ia  14 de agosto  para 
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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Você já conhece nosso Espaço Business? É um espaço disponível 
no nosso informativo semanal onde você, empreendedor, pode 
divulgar a prestação do seu serviço sem precisar pagar nada por 
isso. Se você deseja desfrutar desse nosso espaço, basta entrar 
em contato com secretaria@ibgenesis.com.br, enviando as 
informações do seu negócio. Confira o espaço na página 6 deste 
informativo.

ESPAÇO BUSINESS

FESTIVAL DE SORVETE

O Ministério Kids Gênesis estará, no dia 31 de agosto, 
realizando mais um Festival do Sorvete. O evento acontecerá 
na IBG e o investimento será de R$10 (para crianças de 05 a 10 
anos) e de R$ 15 (para pessoas a partir de 11 anos de idade). 
Toda a renda arrecadada será revertida para a realização do 
Acampakids, em outubro. Colabore e participe desse 
momento. Será imperdível!

ACAMPAKIDS

Atenção papais e mamães! O Ministério Kids Gênesis estará 
organizando mais uma edição do ACAMPAKIDS. O evento 
acontecerá nos dias 05 e 06 de outubro, na Chácara do Cigano 
e abordará a temática “Deus o dono do tempo”.  Serão dias de 
louvor, diversão e crescimento espiritual. Podem participar 
crianças de 06 a 11 anos. As que compreendem a faixa etária 
de 02 a 05 anos poderão participar se acompanhadas por um 
responsável. O investimento é de R$90 (à vista) ou R$100 (em 
3X a partir deste mês). As inscrições já iniciam hoje (18). 
Invista na vida espiritual do seu filho. Não deixe de participar!

CURSO DE LIBRAS

O Brasil possui duas línguas oficiais. Isso mesmo. Além da 
nossa língua materna, a Língua Brasileira de Sinais foi 
estabelecida como língua oficial das pessoas surdas no Brasil 
através da lei nº1 10.436/2002. Com essa a Língua de Sinais, é 
possível estabelecer uma comunicação. Você pode expressar o 
que sente, o que pensa, o que quer e tudo mais. Temos, 
literalmente nas mãos, a forma mais adequada para um surdo 
compreender os planos e propósitos de Deus. Pensando nisso, 
a IBG estará oferecendo a formação de uma turba (básico 1) do 
CURSO DE LIBRAS. 

O curso, com carga horária de 40 horas, será ministrado aqui 
na IBG, e terá inicio dia 14 de setembro. As aulas acontecerão 
aos sábados, das 14h às 17h. O investimento será de R$150, 
podendo ser à vista ou dividido em 3X. Poderão inscrever-se 
pessoas a partir de 12 anos de idade. As vagas serão limitadas, 
por isso, corra e garanta a sua!



20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Intercessão

17:00 - Intercessão

Atividades Semanais

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

08:00 - Consagração

Domingo

09:00 - Escola Bíblica

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça

Quarta

20:00 - Quarta com Deus

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Sábado

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quinta

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

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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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-531 AGOSTO

31 AGOSTO

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99190.9880

Pr. Jessé Pimentel

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Harry Tenório

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Javan Medeiros

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos

Presb. Dilson Braga

dilsondbs@gmail.com

82-98816.2412/99944.7125

lulaelu@gmail.com
82-99331.7052

82-99934.6906

82-99675.0706/99132.7761

gilvanbarbosa.al@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

Presb. Bráz Ferreira

Presb. Marcelo Oliveira

82-99681.8535/98851.5525

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

FESTIVAL DE SORVETE
15h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

AGOSTO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

24
PEÇA PRÉ-EJAD
19h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC, Drywall, Divisórias e box 

de banheiro. End.: Av. Menino Marcelo 2000

Fones: (82) 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

Site: www.multiforros.com.br

BANDA MAIS Q1
Música cristã para casamentos, festas particulares 

e igrejas. Conheça nosso trabalho!

Instagram: @bandamaisq1

E-mail: bandamaisq1@gmail.com

Fones/WhatsApp: (82) 99956-0176 / 98888-9889

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
18.Ago : Marco Santos

18.Ago : Jozadak Carvalho

19.Ago : Eduardo Nascimento

20.Ago : Adriene Maria

21.Ago : Izonaldo Alves

21.Ago : Isadora Beatriz

22.Ago : Luzineide Basilio

23.Ago : Vanessa Carolina

24.Ago : Getúlio Vieira

24.Ago : Alícia Tavares

 99954-5188)

 99126-0240)

 98862-9739)

 98873-9617)

 99119-4349)

 99976-3135)

 98853-3125)

 98877-3721)

 99902-2343)

 98843-0774)
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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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