
O crente avivado se dispõe a trabalhar pelo seu próximo como 
fez Dorcas. Em Atos 9:36-43 nós conhecemos como usou seus 
dons e talentos para assistir socialmente as viúvas do seu 
tempo. Ela nos faz compreender que o verdadeiro avivamento 
nos leva a nos preocuparmos com o próximo mais do que com 
nós mesmos, motivando sua vida em fazer o bem e levar um 
pouco de consolo e alegria aos necessitados.

“Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi; aviva, ó Senhor, a tua 
obra no meio dos anos, no meio dos anos faze-a conhecida; 

na tua ira lembra-te da misericórdia.”

Habacuque 3:2

O verdadeiro avivamento nos leva a por a visão no futuro que 
Deus prometeu para nós, transformando as angústias do 
tempo presente no transporte que nos levará a realização dos 
sonhos de Deus para nós como fez José. Quando tudo o que 
estava vivendo revelava um aparente abandono de Deus a sua 
vida, conhecemos a frase mais espetacular da Bíblia em 
relação a ele: “E Deus era com José” (Gn 39:2). Racionalmente 
qualquer diria: “Mas se Deus é com ele, como permite que 
passe tantas dificuldades?” É justamente nas dificuldades que 

Por ordem da chegada do Espírito Santo e dos dons 
carismáticos que ele distribui no meio da igreja, conseguimos 
fazer uma verdadeira confusão acerca do que seja o crente 
avivado. Pensamos que o crente avivado é aquele crente 
barulhento, usado em profecia, revelação, o que interpreta o 
dom de línguas ou o que é usado no discernimento de espíritos. 
Na verdade, este crente é o crente que está sendo usado pelo 
Espirito Santo.

Avivado estava Jacó, quando reconhecendo que o seu caráter 
não era digno de um servo de Deus, soube reconhecer suas 
deficiências lutando intensamente com Deus para que sua 
natureza fosse transformada pelo toque do Senhor. A luta de 
Jacó contra suas misérias é uma das cenas mais belas e de toda 
Bíblia (Gn 33:24). De lá o anjo só saiu quando mudou sua 
essência, porque ele assim clamava que fosse feito. Ganhou 
um novo nome, Israel, mudando de trapaceiro para príncipe de 
Deus. 

O verdadeiro avivamento é o que experimentou Jônatas, que 
havendo alimenta o sonho de ser rei de Israel não se revoltou 
contra Deus quando ao chegar a sua hora de assumir o reino, 
descobriu que o Senhor já havia escolhido outro no seu lugar. 
Ele sim tinha motivos de perseguir Davi e fazer tudo para que a 
estrada que o levaria ao trono fosse interrompida. Era tão 
avivado que soube apoiar o que Deus havia escolhido para 
reinar em seu lugar, ligando sua alma a alma de Davi (I Sm 
18:3). A renúncia de seus planos e sonhos revela que o seu 
espírito estava ligado ao do Senhor, e por isto de forma 
surpreendente pavimentou a estrada que levaria Davi ao trono 
no seu lugar. 

O CRENTE AVIVADO
pastorharry@ibgenesis.com.br

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 
(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.

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.

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!

FESTIVAL DE SORVETE

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!

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!

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. 

- FIM -

Crente avivado eram Paulo e Silas, que depois de apanharem e 
ser lançados na prisão, uma tentativa insana de Satanás para 
fazê-los parar de pregar o Cristo que morreu na cruz, resolvem 
cantar um hino de louvor a Deus. Eles sim eram avivados. E você 
o que é? 

conhecemos o crente avivado, pois ele não recua, não abandona 
as boas práticas, não se desapega de Deus. 

Avivado foi Daniel, que exilado resolveu jejuar e fazer o nome de 
Deus se tornar conhecido no meio de um doloroso exílio, diante 
de um império opressor e diabólico. Se dispôs a orar três vezes 
ao dia, mesmo quando um edito foi proclamando pelos inimigos 
para emboscar sua vida militando contra sua espiritualidade 
exponente. Se tornou um grande estadista, um profeta cheio de 
revelações, trazendo para sua geração uma esperança e alegria 
que já havia sido perdida (Dn 7).

ELAS ORANDO

Você, mulher, está convidada para participar de um momento de 
oração, intercessão e ministração, promovido pelo Ministério 
Elas no Altar. No dia 27 de agosto, na sala Dorcas, às 19h30, 
teremos um momento especial: Elas orando. Será uma noite de 
intensa busca pela presença e pelo conhecimento de Deus. Não 
deixe de comparecer!

No dia 31 de agosto, a geração Atitude convida você a 
participar do Culto Jovem, que acontecerá às 19h30min, na 
sala do Megaculto (1º piso). Não perca essa oportunidade de, 
junto a outros jovens, louvar e aprender mais do Senhor!

CULTO JOVEM



08:00 - Consagração

18:00 - Culto da Família

20:00 - Ensaio do Coral

Atividades Semanais

Terça

20:00 - Quarta com Deus

Domingo

09:00 - Escola Bíblica

19:30 - Futebol Masculino-Membros

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

17:00 - Intercessão

Quarta

19:00 - Intercessão

Segunda

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

15:00 - Esportes

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

Quinta

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

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

01 SETEMBRO

Presb. Luiz Carlos

javanmedeiros@hotmail.com
82-99934.6906

Presb. Dilson Braga

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

marcelomom.2210@gmail.com

82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761

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

Presb. Marcelo Oliveira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

82-9933.7962

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

AGOSTO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, sala de intercessão

31
FESTIVAL DE SORVETE
15h, 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
26.Ago : Samara Avner
26.Ago : Davi Willams
26.Ago : Wiliams Roberto
28.Ago : Adriely Tenório
30.Ago : Neivaldo Ramos
30.Ago : Maria Cristina
30.Ago : Mariana Camilo
30.Ago : Alessandra Leila
30.Ago : Uilsa Pinto
30.Ago : Stef Salomão
30.Ago : Maciel Benedito
31.Ago : Paula Araújo
31.Ago : Henrique Cesar
31.Ago : Gustavo Klaus

 98732-9268)
 98818-4705)
 99189-5410)
 99351-1020)
 99813-7488)
 98893-5694)
 98804-2366)
 98169-4314)
 3374-5316)
 99984-9249)
 98876-4878)
 99613-9779)
 99116-5228)
 98826-5096)

Palavra do pastor - página 2

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

crente
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