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Nas Horas Mais Sombrias da Noite
Pr. Guilherme Guia

Já é tarde da noite e ainda estou acordado. São tantos os problemas acumulados 
nestas últimas semanas que até o sono fugiu. Problemas de Igreja, outros de 
trabalho, mais alguns com amigos, enfim muitos problemas. Mas o pior de tudo não 
é a quantidade de problemas, mas a sensação de impotência diante deles. 
Ninguém gosta desta sensação. Para falar a verdade todos amamos a impressão 
que de tudo está sob o nosso controle. Porém, o certo é que quase tudo está fora de 
nosso controle. Então vem a vontade de sumir diante da perplexidade de tudo isso.

Agora, o companheiro mais perceptível é o silêncio. Estou orando, mas Deus não se 
pronuncia. Às vezes Ele age assim, provando-nos a fé. Devemos desenvolver 
maturidade suficiente para nos alegramos quando Ele falar e para mantermos a 
confiança quando Ele parecer não ouvir nosso clamor. De repente o silêncio foi 
rompido. Entrou pela janela o som do apito do vigia da rua. Apito que me lembra 
que “não dormirá Aquele que guarda a Israel” (Salmo 121.4). Na verdade não 
estou sozinho. Essa foi uma mentira que o silêncio me contou. E por um momento 
eu acreditei nisso.

Sou tomado por uma paz sem igual, Deus está aqui. Posso não estar no controle 
das situações que gostaria, mas nenhuma delas escapa do controle do meu Pai! 
Glória a Deus, porque Ele não cessa de zelar por nós, nem mesmo nas horas mais 
sombrias da noite! Começo a observar que Deus sempre gostou de agir nesses 
horários. Foi em um momento como esse que Deus apareceu a Abrão fazendo 
promessas (Gênesis 15.1-5). Foi em uma noite como essa que Deus deu o sonho a 
Faraó que mudou a vida de José (Gênesis 41). Foi em um momento de insônia como 
esse que Deus mostrou a Assuero que o esquecido Mardoqueu era digno de 
livramento e de exaltação (Ester 6.1-12).

Foi em uma noite como essa que, ao som de louvores, Paulo e Silas testemunharam 
os grilhões sendo despedaçados pelo poder de Deus (Atos 16.23-26). Eu também 
verei os meus “problemas-grilhões” sendo despedaçados. E crendo nesta palavra 
já estou louvando a Deus. Meu Deus trabalha no turno da noite! As trevas não 
podem fazer Deus me perder de vista. Ele está no controle. Agora entendo o 
salmista quando ele disse que “Quando for certo que as trevas me encobrirão; 
então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas 
a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa” (Salmo 
139.11-12). As horas mais sombrias da noite já estão com o seu fim determinado. 
Pela fé já vejo surgindo no horizonte a luz da Resplandecente Estrela da Manhã. 
Não desista, aguarde o romper da aurora. Essas horas vão passar.
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7º Aniversário IBI Gênesis
A Igreja Batista Gênesis, tem o grato prazer de vos convidar a celebrar ao 

Senhor com Ação de Graças pelo sétimo aniversário da igreja. Celebrá-
lo-emos nos dias 25 e 26 de outubro do corrente ano. No dia 25 os 
Ministérios de nossa igreja e da Igreja Batista Shekinah apresentarão 
o musical “Imensa Graça”. A expectativa e a ansiedade já tomam 
conta de todos que estão envolvidos neste grande evento. Portanto, não 
fique de fora. Venha adorar e agradecer a Deus conosco por mais um 
ano de vitória.
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Presb. Luiz Carlos
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Presb. Paulo 
Roberto

82-3033.2843

Nossos 
Ministérios

1.Min.Ação Social 
2.Min.Adolescentes 
3.Min.Casais 
4.Min.Coral 
5.Min.Crianças 
6.Min.Dança 
7.Min.Diáconos 
8.Min.Escola Bíblica 
9.Min.Esportes 
10.Min.Evangelismo  
11.Min.Gestão 
12.Min.Intercessão 
13.Min.Jovem 
14.Min.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

.........................................................................................

.........................................................................................

Arte por Alan C.B.S. - 9936.6100

Ministério de Evangelismo e Missões

“Um clamor pela Índia”

Nossos irmãos em Cristo na Índia estão sofrendo uma perseguição 

terrível. Mais de cem cristãos já morreram, vítimas de ataques dos 
terroristas radicais hindus. Mais de 400 igrejas e 500 casas foram 
destruídas. Tudo isso está acontecendo desde 24 de agosto porque 
mataram um líder hindu super reverenciado e os radicais aproveitaram 
para acusar os cristãos e matá-los por vingança.
Não fique parado, ore pelos cristãos na Índia! Eles estão morrendo pela 
causa de Cristo, porque não abrem mão de segui-lO e declarar sua fé nEle.

 

Vamos suportá-los em oração! Até que todos ouçam.

Ministério Diaconal
O ministério diaconal convida 

todos para participar no próximo 
dia 26/10 às 08:30 hs da 
consagração que está sendo 
organizada pelo mesmo. O tema 
será: Ebenezer “Até aqui nos 
ajudou o Senhor” e terá a direção 
do Diácono Márcio. Após a 
consagração teremos um delicioso 
café da manhã.

Ministério de 
Esportes

Venha participar de 

nossas atividades e 
ajudar a transformar 

vidas. Interessados em participar 
efetivamente de nosso Ministério 
procurar por Eduardo e/ou 
Antoniel (Líderes). 

.............................



Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

 Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

 Para 
Contribuições e 

Ofertas

Banco do Brasil

Agência: 3393-6

C/C: 26595-0

Banco Itaú

Agência: 1465-6

C/C: 21041-5

Igreja Batista 
Gênesis

 Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por 

problemas ou quer 
uma visita em seu 

lar, entre em 
contato com nossa 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.

Recado para todos os 
adolescentes

Olá, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus!

A palavra nos fala que o mundo jaz no maligno, mas também 
nos diz que JÁ O VENCEMOS. Deus também nos diz que 
somos FORTES, e Ele conta com essa força que Ele pôs em 
você e em mim, pra que façamos algo pelas vidas que estão perdidas, cegas 
e iludidas no mundo. Deus conta comigo e com você, para nos 
levantarmos não como um adolescente qualquer, mas como um 
GUERREIRO e uma GUERREIRA de Cristo!
O inferno que nos aguarde, pois um enorme exército está se levantando!
Jovens e adolescentes realmente comprometidos com Deus irão 
revolucionar essa geração corrompida pelo pecado. Na unção do 
Espírito Santo de Deus, guiados por toda sabedoria que vem do Pai, 
irão fazer a diferença dentro e fora da igreja.
Satanás tem se levantado e poucos têm visto isso, mas peço a Deus que 
todas as escamas caiam de nossos olhos e que possamos ver que no 
mundo espiritual há uma guerra travada. Portanto, meus queridos, 
perseverem em oração, em jejum e em comunhão. Pois só através 
disso é que podemos vencer os nossos inimigos. O diabo se levanta mas é 
pra cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 
Amemos-nos uns aos outros, nos perdoemos, vivamos a vida que Cristo nos 
deixou como exemplo. É hora de acordar, vamos parar de brincar de 
"CRENTES"! É hora de nos portar como SERVOS DO DEUS VIVO. Porque 
Jesus está VOLTANDO!

Wanessa Gonçalves.........................................................................................

.........................................................................................

Achados e Perdidos
Informamos que encontram-se em nossa secretaria várias 

Bíblias que foram deixadas nas dependências de nosso 
templo. Se vosê perdeu ou esqueceu a sua em nossa 
igreja procure imediatamente nossa secretaria para 

verificar se a mesma está entre as encontradas. Caso não apareça os 
donos no prazo de 15 dias as Bíblias serão doadas. 

Deus tem o melhor!
Deus tem sempre o melhor para você! Além das lutas e dificuldades, 

além de toda adversidade Deus escolheu para a sua vida o melhor. 
Deus quer você como um vaso de bênçãos e unção. O louvor estará em 
seus lábios e a glória de Deus ao seu redor. Nenhuma angústia se 
nomeará em sua vida. O adversário virá sobre você, todavia Deus sempre 
será vitorioso, ainda que tirem sua visão e te impessam de caminhar. 
Deus derramará da sua cura e o fará profeta das suas boas novas. Deus é 
um Deus que deseja o melhor para nós (alegria, felicidade, equilíbrio, 
segurança, amor, vida, comunhão, louvor, libertação, abundância, em fim 
tudo de melhor). Dê-se para Deus, entregue-se ao seus braços, ame-o 
pois Ele sempre o amou. Ele não o quer um derrotado, ele o quer um 
verdadeiro adorador!



Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Culto dos Adolescentes
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quarta
20:00 - Volleybol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração;

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Encontro de Casais com Cristo - ECC;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias.

Agenda Gênesis

18/Out : Ensaio Geral Cantata

20/Out : Reunião Ministério Diaconal

25 e 26/Out : 7º Aniversário IBI Gênesis

31/Out : Grande Vigília

01/Nov : Luau - Geração Atitude

7, 8 e 9/Nov : 1º ECC Batista Gênesis

15/Nov : Casamento

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................

Aniversariantes da Semana

13.Out : Igor Nicácio
13.Out : Maria de Fátima L. Viana
15.Out : Abnoã de Araújo
16.Out : Alex Fernandes Rocha
16.Out : Aluísio Bandeira

16.Out : Maria Epifanio
16.Out : Roberto Acioli
17.Out : Dalini da Silva
17.Out : Márcia Xavier

Luau Geração Atitude
O Geração Atitude informa que o Luau já tem nova data marcada e confirmada para acontecer. 

Será no dia 01 de novembro às 19:00 hs na praia de Jatiúca (em frente ao McDonald’s). Você é 
nosso convidado especial. Vamos juntos adorar e glorificar ao Senhor. Além de gerar muita 
comunhão e fazer novos amigos.  Não perca!

Organização Realização

Dia 01 de Nov.2008

às 19hs na praia de Jatiúca


