
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, 16 de outubro de 2016 - Nº441

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: 21041-529 OUTUBRO

30 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MEGA GERAÇÕES
às 19h, na Gênesis

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

21 a 23 OUTUBRO

XV ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

16.Out : Aluísio Bandeira
17.Out : José Carvalho
17.Out : Fabiana Oliveira
17.Out : Marta Maria
17.Out : Daline da Silva
18.Out : Maria Epifânia
18.Out : Daysa Mirtis
18.Out : Elias Alves
20.Out : José da Veiga
20.Out : Eduardo Sena
20.Out : Stephanie Karen
21.Out : Jadilson Francisco
21.Out : Maria Luysa
22.Out : Paulo Anderson
22.Out : Izaura Regina

 3344-4117)
 99978-6315)
 99600-8061)
 98812-6013)
 98843-9909)
 98881-3370)
 99160-9963)
 98729-3248)
 99352-5447)
 99173-2599)
 99922-7360)
 99930-0085)
 98708-3044)
 98816-9417)
 3352-4231)

MARCOS ANDERSON DA SILVA
Pinturas em geral

- Comércio e Indústria; Texturas, Massa corrida.

Rua Caxangá, 5A, Colina 2

Contato: (82) 98866-1402 / (82) 99309-1266

marcos.anderson31@hotmail.com

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

“Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu 
sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique 

como bronze.” (Levítico 26:19)

Estamos no início da história da humanidade, e Deus já nos 
reserva com capítulo completo da sua palavra para tratar 
conosco acerca dos benefícios da obediência e prejuízos da 
desobediência. Ele abre Levítico 26 informando da sua repulsa 
contra imagens de esculturas e da tendência humana de 
transformar pessoas ou coisas em ídolos, desvirtuando sua 
confiança e adoração que deveriam ser dir igidas 
exclusivamente a Deus e depositando-a nestes ídolos. Ele 
próprio se apresenta: “Eu sou o Senhor e Deus de vocês.” Era 
um recado claro de alguém que queria dizer: “Além de mim 
vocês não precisam de nada.”

A descrição das suas exigências continua, até que 
encontramos o momento em que ele irá falar das 
recompensas. Ele sabe com quem está lidando, o homem tem 
uma tendência nata de dar quando sabe que será 
recompensado. “Se seguirem os meus decretos e obedecerem  
meus mandamentos, e os colocaram em prática, eu mandarei: 
Chuva na estação certa, tornarei a terra fértil, as árvores darão 
seus frutos,  a estação da colheita será alongada, a colheita 
das uvas emendarão com as da próxima estação” – LV 26:3-5. 
Esta era as bênçãos relativas à prosperidade, mas tinha 
também as relativas à sua proteção: “Estabelecerei paz na 
terra, e vocês dormirão em paz, pois nada nem ninguém os 
amedrontará. Vocês perseguirão seus inimigos e se tornarão 
vitoriosos. Cinco de vocês perseguirão cem, cem de vocês 
perseguirão dez mil e todos cairão à espada diante de vocês” 
(LV 26:6-8). E ainda havia as bênçãos relacionais: “E me 
voltarei para vocês e os farei fecundos; multiplicarei e 
guardarei a minha aliança com vocês” (Lv 26:9). 

O texto evolui e chega a hora em que a descrição dos castigos 
dados em recompensa à nossa desobediência irá ser descritos, 
mas paro aqui. Paro porque não quero falar propriamente dos 
juízos, mas da fonte geradora, de quem produz a nossa 
desobediência e independência. Isto porque penso que se 
conseguirmos eliminar o agente gerador do mal, também 
eliminaremos os efeitos danosos dos castigos e correções 
divinas. 

Deus acusa o orgulho como fonte geradora de todo mal. Não 
conseguimos perceber quantos prejuízos o orgulho produz em 
nós. Anderson Freire, este compositor espetacular da nossa 
geração, conseguiu na música orgulho denunciar o quanto ele 
é perigoso. A música se infiltra na história de Naamã para nos 
mostrar que ele quase perdia a benção da cura por causa do 
seu orgulho. A cada mergulho de Naamã, seu orgulho deveria 
descer com ele: “Quando o meu eu, e o meu orgulho descer 
comigo, e se misturar com as águas do rio, então subirei como 

QUEBRA O MEU ORGULHO

Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te; 
oh meu Senhor! Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, 
Senhor.” 

Cantar é bem fácil, para por os versos inspirados por Deus na 
boca não custa um preço alto. Levar o verso à prática já é bem 
diferente. O caso é tão sério, que o mesmo Espírito que inspirou 
ao autor a compor, também o inspirou a orar. A música toma um 
tom profético de oração, quando o cantor pede: “Senhor, quebra 
o meu orgulho. Eu quero descer, e mergulhar nas águas do seu 
amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã.” De uma 
forma inteligente e sutil ele sugere que a cura de Naamã, a 
bênção maior da sua vida, só se deu depois que o orgulho foi 
quebrado. Será que não temos alguma benção retida por causa 
do nosso orgulho?

- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 20 de novembro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 16 de novembro 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.

CULTO DE MISSÕES

No último domingo de outubro (30), às 18h, teremos nosso 
Culto de Missões. Com o tema “Povos não alcançados – 
Esperança e Compromisso”, teremos o privilégio de 
acompanhar o trabalho que o casal missionário Enéas e 
Dassaelen tem desenvolvido em Guiné Bissau. Traga sua oferta 
missionária e um coração aberto para ouvir e atender ao 
chamado de Deus!

CULTO DE MULHERES

Com o tema “Celebrar por ser mulher”, será realizado o último 
culto de mulheres de ano no sábado, 5 de novembro, às 19h. 
Todas as mulheres estarão convidadas para este momento 
especial, que contará com a preleção da pastora Amélia 
Guimarães. Vamos fazer a contagem regressiva e começar a 
convidar as amigas!

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.

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!

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.

MEGA CULTO

Convidamos os adolescentes até 14 anos a participarem do 
Mega Culto que ocorre no mesmo horário do Culto da Família, 
aos domingos (18h às 20h), na sala de aula do primeiro andar, 
com exceção em dias de santa ceia. Temos tido momentos 
abençoados com muito louvor e adoração a Deus.
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