
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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 Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98877.2550/99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Maceió, 02 de outubro de 2016 - Nº440

informativo semanal

"Confie no Senhor de 
todo o seu coração e não 
se apóie em seu próprio 

entendimento; reconheça 
o Senhor em todos os 
seus caminhos, e ele 
endireitará as suas 

veredas." 
Provérbios 3:5-6

Meditação

A confiança do cristão 
está baseada na fé 

depositada em Deus. Não 
importa se o nosso 

próprio entendimento 
mostra um caminho 

diferente, somente Deus 
pode guiar nossos passos 

na direção certa. À 
medida que confiamos e 

reconhecemos Sua 
vontade, o sentimento de 
bem-estar e realização se 

fortalece. A pessoa 
confiante é segura e 

positiva. Vê o futuro com 
uma certeza interior que 
o impulsiona para frente. 

Uma pessoa confiante 
sabe como encarar as 

derrotas da vida. 
Otimismo e alegria são 

frutos naturais de 
pessoas confiantes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-509 OUTUBRO

14 a 16 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

ACAMPAMENTO KIDS
na Chácara do Cigano

ESPAÇO BUSINESS

08 OUTUBRO

AULÃO DO ENEM
na Gênesis, de 7h30 às 18h

02.Out : Silvano Tavares

02.Out : Carlos André

02.Out : Janivleia Pereira

02.Out : Aleksângela Kellmanns

02.Out : Marlene Oliveira

03.Out : Kety Lucy

04.Out : Larissa Guimarães

05.Out : Camila Louanne

06.Out : Ana Luiza

07.Out : Rodrigo Saraiva

08.Out : Viviane Dias

08.Out : Janes Souto

 98889-0802)

 98821-1004)

 98898-8069)

 99324-7305)

 98828-4001)

 98832-7109)

 98804-6028)

 3342-4775)

 98868-8624)

 99157-9120)

 98892-5139)

 98809-4115)

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ
Fabricamos bolsas para qualquer tipo de evento, 

casamento, congresso, aniversários, batizado, 

15 anos, brindes corporativos, entre outros.

Contatos: (82) 98818-2082/98892-3502

Email: fabricadebolsasmcz@gmail.com

    @fabricadebolsasmcz

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

GLORY TO GOD
Roupas e acessórios cristãos de alta qualidade!

Longlines, regatas, t-shirts, baby looks, bonés 

aba reta, necessarie, etc. Renda revertida para mis-

-sões e projetos evangelísticos. Informações com 

Eduardo (82) 99611-5538 / www.glorytogod.com.br

    @lojaglorytogod           /lojaglorytogod

CNPJ: 04.629.869/0001-50
INFORMAÇÕES PÁG. 03



pastorharry@ibgenesis.com.br

 “Então o anjo do SENHOR veio, e assentou-se debaixo 
do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, 

abiezrita; e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo 
no lagar, para o salvar dos midianitas.” 

(Juízes 6:11)

O mundinho de Gideão estava reduzido ao medo. Havia 
nascido em uma geração difícil, sua terra havia sido atacada, 
vencida e estava dominada pelos midianitas. Até as funções 
básicas de preservação da vida para um povo agrícola, como a 
produção de alimento, estava comprometida. Plantavam e na 
hora da colheita eles atacavam o campo levanto tudo que ele 
havia produzido. Era uma tática de guerrilha, queriam deixar 
os israelitas apavorados, fragilizados, vencidos. 

O que ocorreu para que esta tragédia abatesse o povo de 
Deus? Simples: Os israelitas desobedeceram ao Senhor, e, por 
isto, Ele deixou que os midianitas os dominassem durante sete 
anos. Este o preço a ser pago pela desobediência. O mais 
incrível é que este pecado vem sendo reeditado geração após 
geração. 

Agora Gideão havia conseguido colher um pouco de trigo, e foi 
“malhar o trigo” na fábrica de vinho na tentativa de preservá-lo 
de um ataque dos midianitas. O pensamento de Gideão era 
lógico e simples. O vinho era muito utilizado nas festas e 
celebrações judaicas, eles não tinham o que celebrar, o que 
festejar, e portanto o lagar era o último lugar onde os 
midianitas iriam procurá-lo. É isto mesmo que ouviu, ele 
estava escondido. Escondido em um local onde não fosse 
achado pelo inimigo. Os israelitas se escondiam dos midianitas 
nas cavernas, nas montanhas, porque eles eram um povo 
muito forte (Jz 6:2). Este era todo o seu mundinho, ele estava 
reduzido ao pavor e a miséria. Não havia futuro, ele estava 
completamente comprometido pelos pecados da sua geração. 

É curioso, a bíblia não diz que Gideão pecou, mas que estava 
sofrendo as consequências dos pecados da sua geração. 
Porque é sempre assim, a consequência do pecado anda, 
reverbera, atinge o pecador, mas também atinge a todos que 
estão em volta dele. Dura um tempo para que as 
consequências de um pecado cessem. Gideão era a pessoa 
perfeita, puro, não tinha pecados, iria ser levantado por Deus 
como um tipo de salvador da sua geração. E por isto Deus 
manda um anjo avisá-lo da nobre missão. Fragilizado 
emocionalmente, Gideão ao ser comunicado do desafio pelo 
anjo que Deus, pergunta a Senhor: (Jz 6:13) - “Se o Senhor 
está com o nosso povo, por que aconteceu tudo isto com a 
gente?” Para ele não estava claro que a desobediência a Deus 
produz consequências corretivas. Por outro lado ele desejava 
saber em quem iria confiar diante de um desafio tão hercúleo. 
“Vai nesta tua força!” Esta foi a resposta de Deus. Mas que 
força? Indaga Gideão. É sempre assim, para Deus nos entregar 

O MUNDINHO DE GIDEÃO

horizontes mais expansivos, para nos cooptar do nosso 
mundinho e nos transportar para os horizontes das 
possibilidades infinitas do seu poder e do seu amor, basta que 
venhamos a obedecê-lo. E foi exatamente o que Gideão fez, e o 
Senhor foi com ele, produzindo um vitória surpreendente, 
produzindo a libertação de Israel. Eles venceram pelo poder do 
Senhor uma nação muito mais forte que a deles, venceram o 
humanamente invencível. 

Está cansado do seu mundinho? Está vivendo em uma cidade, 
um estado massacrado pela desobediência a Deus e castigado 
pela falta de oportunidade de crescimento? A falta de segurança 
nas ruas produz medo e estressa o seu coração? Pois bem, acho 
que Deus encontrou um novo Gideão. A história do seu povo e da 
sua geração vai mudar a partir de você. Basta obedecê-lo!

- FIM -

ACAMPAMENTO KIDS

Chegou a vez da criançada acampar para aprender mais de Deus 
e ter muita comunhão! De 15 a 16 de outubro, o Ministério Kids 
promoverá o Acampamento Kids, na Chácara do Cigano, na 
Barra de Santo Antônio. Com o tema “Jesus, meu super-herói”, o 
evento é aberto para crianças até os 11 anos de idade, sendo dos 
2 aos 5 anos somente acompanhadas por um responsável. As 
inscrições já estão abertas, custam R$ 100,00, incluindo 
alimentação, hospedagem e transporte, e devem ser feitas pelo 
site www.ibgenesis.com.br. Para mais informações, procure 
pessoalmente uma das tias do Kids ou entre em contato com a 
irmã Rosângela Barbosa pelo número (82) 98728-2785.

LIVRARIA NA IGREJA

Você sabia que tem uma livraria funcionando aqui na nossa 
igreja? Nos dias de culto, após o término das atividades, a 
livraria funciona em frente ao berçário e está esperando sua 
visita!

CONFERÊNCIA PARA CASAIS

De 11 a 13 de novembro, será realizada a 2ª conferência para 
casais “Amor e respeito acima de tudo”, baseada no versículo de 
1 Co 13.7, na Igreja Batista Independente Shekinah, localizada 
na Rua Pedro Américo, nº 17, Poço. O evento terá como 
palestrante o casal de pastores Odila e Juarez, de São Paulo, 
líderes do Ministério de Casais da Convenção das Igrejas 
Batistas Independentes (CIBI). Mais informações e inscrições 
pelo número (82) 99170-2376.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O Ministério de Comunicação atua em diversas áreas dentro a 
igreja com o objetivo de manter a igreja e a sociedade 
informada. Para isto, estamos precisando de voluntários que 
tenham experiência na criação de artes gráficas e 
conhecimento nos principais programas de criação (Photoshop 
e CorelDraw). Os interessados devem procurar a Rose Ferreira 
pelo comunicacao@ibgenesis.com.br ou pelos telefones (82) 
98832-7163 / 99648-8667.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

A Clínica Feminina de Dependentes Químicos Renascer precisa 
com urgência de dois profissionais cristãos Técnicos em 
Enfermagem para trabalhar no horário noturno, com escala 
12/36. É imprescindível que os candidatos sejam do sexo 
masculino. Os interessados devem enviar e-mail com 
curriculum vitae para charllesoliver@hotmail.com, com o título 
"currículo téc. enfermagem". Mais informações pelo número 
(82) 98854-6305.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 16 de outubro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 17 de fevereiro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível com todas as 
informações solicitadas.

AULÃO #ENEM2016

Você que é membro da Igreja Batista Gênesis e está cursando o 
3º ano do Ensino Médio, fique ligado nessa oportunidade: o 
Ministério de Ação Social destinou 20 vagas no Aulão do Enem 
para a nossa igreja! Corra e faça agora mesmo sua inscrição 
pelo link bit.ly/AulaoNaGenesis. Assim que as vagas forem 
preenchidas, o link expirará. O evento será realizado no dia 8 
de outubro, das 7h30 às 19h30, aqui na igreja, com 
alimentação inclusa. Mais informações pelos números (82) 
99922-1770 ou 98704-2709.
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