
Aprenda a vencer a depressão
Pr. Harry Tenório

(I Reis 19.4) – “Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se 
debaixo de um zimbro; e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó SENHOR; toma 
agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais”.

A depressão é o mal do século. Estamos submetendo nossas mentes a um nível tão 
elevado de atividades e cobranças que em algum momento ela dá sinais claros e 
inequívocos de estresse. Para agravar a situação, de um lado a medicina trata pacientes 
em estado de depressão com remédios fortes, e do outro lado a religião trata a depressão 
como uma enfermidade profundamente diabólica. 

A depressão de Elias, um tremendo homem de Deus, abre à luz do nosso entendimento 
racional para compreendermos que a origem da sua enfermidade emocional nem era 
diabólica e nem para sua cura foi necessário tomar remédios muito fortes.

O profeta tinha saído de uma experiência onde o seu emocional foi submetido a uma carga 
de exigência acima do que a mente humana pode normalmente suportar. No capítulo 
anterior podemos conhecer a causa disto, o profeta estava sendo procurado em toda 
nação e reinos vizinhos pelo rei Acabe que desejava matá-lo. Ele transferia ao profeta toda 
responsabilidade e culpa ao juízo divino que assolava a Israel com uma forte seca por 
causa dos pecados que o rei e a rainha ajudaram a alojar na nação. 

O ousado Elias lança um desafio ao Rei, de um lado reuniria os seus 450 profetas de Baal 
em um determinado local para clamarem ao seu deus, do outro o profeta sozinho clamaria 
ao Deus de Israel. O desafio posto era o de que o Deus que respondesse com fogo era o 
Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, retalharam o corpo, gritaram e nada 
aconteceu. Quando Elias clamou uma chama de fogo desceu do céu e consumiu o 
holocausto. 

Depois desta vitória incrível, a rainha toma conhecimento do fato através do rei e se lança 
em uma perseguição ferrenha contra a vida do profeta. É neste momento que o 
encontramos depressivo, sem forças para comer e sem vigor para continuar à jornada. Era 
um ataque do mal? Seria depressão de origem demoníaca? É lógico que não. O estresse 
emocional conseguira paralizar o gigante de Deus. 

O Senhor envia um anjo para encontrar com Elias, vejamos: (I Reis 19.5) – “E deitou-se, 
e dormiu debaixo do zimbro; e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: 
Levanta-te, come”.  O profeta levantou-se, comeu e voltou a deitar, em um sinal claro de 
que ainda não estava curado. O anjo deixou que dormisse mais alguns dias e voltou a 
despertá-lo com o mesmo apelo para voltar a comer. Quando desta vez comeu toda a 
comida preparada por Deus e enviada através do anjo, voltou a está de pé, e na força 
daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites (8). Quem curou Elias daquela 
depressão? Qual o remédio que Deus ministrou ao seu profeta? Alguns dias apenas 
descansando, levantando apenas para comer foi o remédio divino para a cura daquela 
depressão.

Olhando para o tratamento que Deus dispensou para o seu profeta, que voltou a ser 
produtivo e corajosamente continuou a fazer toda obra proposta por Deus, penso que tudo 
que precisamos para vencer a depressão é de dormir um pouco e ser acordado apenas 
para comer.
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Acampamento da Família 2010
As inscrições para o acampamento da família 2010 já estão abertas, faça já 

a sua e garanta sua vaga. Nosso retiro será na Chácara Stª Terezinha 
(Aldebaram - Maceió/AL). Os valores são de R$60,00 (Crianças acima de 7 
anos, Jovens e Adultos) e R$40,00 (Crianças até 7 anos). No valor das 
inscrições já estão inclusos 7 refeições. Você pode dividir o valor em até 4 
PARCELAS. Tendo ATÉ O DIA 7/FEV para quitar a sua inscrição. Visando 
baratear os custos optamos por retirar o café da manhã, tendo em vista que 
a maioria dos irmãos irá dormir em casa (você pode levar barracas para 
dormir, pois no local à muita área verde). Não fique de fora, pois será 
inesquecível!

 

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
pastorharry@

ibgenesis.com.br
  

Pr. Agripino 
Marinho

82-3352.2219
 

Pr. Guilherme 
Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@

ibgenesis.com.br
 

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com
 

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.Louvor 
15.Min.Pastoral 
16.Min.Teatro 

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

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

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

Feijoada - 22/Nov
às 12h - R$5,00

na Gênesis

Confraternização Ministério de Esportes
O Ministério de Esportes informa e convida todos para participar de sua 

confraternização que será realizada no dia 05/12/09. O valor para participar 
é de apenas R$ 12,00 (por pessoa). Maiores informações com Eduardo.
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Maiores Informações
- Márcio (Inscrições)

9978.0235 / marcio_servo@hotmail.com
- Marcus (Secretário)

3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

Propósito de 
Oração

A IBI Gênesis através de seu 

Ministério de Intercessão começou 
no dia 10/11 mais uma campanha 
de oração. Desta vez serão 52 dias 
de oração ininterruptos. Os 
principais motivos de oração são 
pela santidade/unidade na igreja e 
pela retomada da construção de 
nosso templo (além de outros 
motivos). Você é convidado a estar 
orando conosco todos os dias das 
07 às 08hs em nosso templo. 
Esperamos você!

Feijoada da 
Comunhão

Dia 22.Nov às 12hs acontecerá a 

Feijoada da Comunhão. Este 
evento tem como objetivo gerar 
comunhão entre os membros da 
igreja e arrecadar fundos para o 
Acampamento da Família - 2010. 
Adquira já o seu ingresso por 
apenas R$ 5,00 (por pessoa) e 
participe desta Delicia de Evento.

Culto de Jovens e 
Adolescentes

Kids GamesFeirão de Usados

13.12.2009

FAÇA SUA DOAÇÃO
Próximo Sábado

às 19:30h na Gênesis

<<Imperdível>>

em Dezembro

na Gênesis
Aguardem!



Casamento Coletivo
Realizaremos no dia 19/12/09, 

em nossa igreja, mais um 
casamento coletivo. O mesmo 
destina-se apenas para casais que 
já casaram-se no civil.
Interessados devem procurar por 
Marcelo ou Izaura (Min de Casais) 
para se inscrever.

Confraternização do Ministério de Louvor
Queridos levitas preparem-se para a nossa grande confraternização! 

Estaremos passando um dia em uma ótima casa, na Barra de São Miguel. 
Teremos churrasco, “amigo da onça”, piscina, brincadeiras, surpresas e 
premiações! Convidem seus familiares, pois a presença de todos será muito 
importante. Valor: R$10,00 (por pessoa) - Rose Manso

Agende Gabinete 

82.3032-3019

82.9147-7635

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 
secretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do 
Núcleo de Visitação.

.........................................................................................
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Aniversariantes da 
Semana

15.Nov: Alessandra Gomes
16.Nov: Maria Aparecida
17.Nov: Letícia Rafaelly
20.Nov: Júlio Cézar
20.Nov: Laís Ferreira
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14.Louvor: São muitos. 
15.Cantor: Michael Santiago, 
Tonex, Phantro, Leonardo 
Gonçalves, David Crowder, Ton 
Carfi.
16.Cantora: Darlene Lima, 
Bethany Dillon, Ana Laura, Carol 
Gualberto.  
17.Maior amigo (a): Meus pais, 
irmão e irmã, Dinei.
18.Ministério: Louvor e 
Evangelismo.
19.Igreja: Meu lugar, pra sempre.
20.Pensamento: As pessoas 
sábias estão sempre preparadas 
para mudar de idéia e de atitude, 
as tolas, jamais. 
21.Amor: Familia, amigos.
22.Vida: Tem que está envolvida 
na vida de outra vida e essa vida é 
JESUS.
23.Biblia: Inseparável.
24.Versículo: Quero misericórdia 
e não sacrifícios Mateus 12:7.
25.Deus: Sou dependente dEle, 
vivo por Ele e para Ele.

3.Profissão: Editor de áudio.
4.Filme: Minha amada imortal.
5.Livro: Salmos.
6.Cor: Vermelho.
7.Passa-tempo: Conversar, ouvir 
música, video game.
8.Hobby: Mesmo do 7.
9.Esporte: Futebol.
10.Prato: Lazanha.
11.Mico: Tocava numa banda 
Filarmônica e tinha uma menina 
que eu paquerava, certo dia 
estávamos conversando sobre a 
última participação da banda e ela 
comentou que tinha gostado do 
piano (Dinâmica) da banda e eu 
achei que tinha sido comigo.  
12.Inesquecível: Batismo com 
Espirito Santo.
13.Sonho: Morar no céu.

Ping Pong

1.Nome: Diogo. 
2.Idade: 22 anos.

Espaço Louvor

casais@ibgenesis.com.br
Informações:



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 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Ministério de Adolescentes

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - Ensaio do Min. de Coral

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

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Kids Games;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

21/Nov : Culto de Jovens e Adolescentes

22/Nov : Feijoada da Comunhão

28/Nov : Confraternização Min. Diaconal

04/Dez : Grande Vigília

05/Dez : Confraternização Min de Esportes

05/Dez : Evento CIBISA

12/Dez : Kids Games

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

19/11/09 22/11/09 22/11/09

Dirigente IZABELLI - PR. PLÍNIO

Água MARIA JOSÉ - ELENI

Ofertório MARCELO ISAAC ELIANE

Recepção-1 LÉO / CIDA - BRÁZ / NIREIDE

Recepção-2 - - ANDRÉ / ANGÉLICA

Kids - - ULISSES

Estacionamento - - JARBAS / JORGE

Visitantes - - MARCELO / IZAURA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: JAMESON (Contato: 8878-1917)


