ESPAÇO BUSINESS
11.Nov : Ricardo Henrique

) 98811-5018

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP

12.Nov : Letícia Raquel

) 3096-4475

12.Nov : Guilherme de Melo

)-

13.Nov : Samantha de Sousa

) 99994-1773

Trabalhamos com maquiagem e penteado, para
todos os eventos: Makeup Social, Noivas,
Formandas, Ensaios Fotográficos.
Instagram: @makeupdriellinascimento
Fone: (82) 99610-4944 / 98716-3028 (WhatsApp)

14.Nov : Ulisses Guedes

) 98830-7656

Aceitamos cartões!

14.Nov : Edileusa Gomes

) 99182-7117

TRUST INTERCÂMBIO E TURISMO

16.Nov : Maria Aparecida

)-

Programe sua viagem conosco! Temos as melhores
condições. Pacotes de viagens, passagens aéreas,
reservas em hotéis, cruzeiros, aluguel de carro,
cursos de idiomas, intercâmbio, au pair, high school
e muito mais! Consulte-nos pelo 99627-3899.
Site: www.trustintercambio.com.br

16.Nov : Antonio José

) 98837-7577

16.Nov : Jesdiael Neris

) 98130-9980

17.Nov : Letícia Rafaelly

) 98818-4705

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

17

NOVEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
externo

17

NOVEMBRO

CULTO DE FORMATURA - CIBISA
19h30, no templo

18
CULTO DE MISSÕES
18h, no templo

NOVEMBRO

"Não te apresses a sair
da presença dele, nem
persistas em alguma
coisa má, porque ele
faz tudo o que quer."
Eclesiastes 8:3

Meditação
Às vezes estamos tão
ocupados com o
trabalho, estudo ou até
mesmo com a própria
obra de Deus que
esquecemos o que
realmente é
importante em nossas
vidas. Ter o Espírito
Santo pertinho de nós
é uma questão de
busca e de tempo de
qualidade em Sua
presença, por isso
aquela oração
rapidinha cheia de
petições deve ser
excluída da nossa vida,
pois o Senhor quer
muito mais de você,
justamente por que Ele
têm muito mais para
nos entregar.

Atividades Semanais

Pastores e Presbíteros

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)
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos
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

Pr. Harry Tenório

Maceió, 11 de novembro de 2018 - Nº518
informativo semanal

82-99190.9880
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

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50

Palavra do pastor - Pág. 2
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

POTENCIALIZANDO
pastorharry@ibgenesis.com.br

Marcos 6:7
“Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em
dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos.”
Não são poucas as passagens da Bíblia que fazem menção aos
espíritos imundos. Jesus sabia os identificar, confrontar e
expulsar de vidas nas quais eles estavam incorporados. As
pessoas passaram a ficar admiradas com a autoridade que
Jesus tinha sobre eles: Marcos 1:27: “E todos se maravilharam
a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Uma
nova doutrina com autoridade! Pois ele ordena aos espíritos
imundos, e eles lhe obedecem!”
Mas quem são os tais espíritos imundos? A ideia mais próxima
do conceito cristão é a de que um espírito imundo é um
demônio, e um demônio é um anjo que se rebelou contra Deus
e por isto foi expulso do céu. Mas qual a base bíblica que nos
garante isto? Ela simplesmente não existe. Os anjos que
caíram continuam sendo chamados na bíblia de anjos, e mais,
eles estão presos em um local determinado por Deus
aguardando o dia do juízo, segundo a informação que nos foi
prestada por Judas, irmão de Jesus: “E aos anjos que não
guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria
habitação, Ele os tem conservado na escuridão e em prisões
eternas até ao juízo daquele grande dia” - Judas 1:6. E o que
dizer de II Pedro 2:4? “Porque, se Deus não perdoou aos anjos
que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os
entregou às cadeias da escuridão, ficando lá reservados
aguardando o dia do juízo.” Não parece razoável pensar que o
único anjo rebelado que ficou solto foi Satanás?
Teria Satanás um poder criativo, e por isto criou estes seres
malignos para atribular, atormentar, desviar, tentar a vida de
homens e mulheres crentes em Deus? Ou os espíritos malignos
seriam espíritos de pessoas que morreram sem fazer a
confissão de que Deus é o Senhor, e que por isto caíram na
esfera de atuação de Satanás que os induz a fazer o mau? Já o
ladrão arrependido da cruz, que fazendo sua confissão da sua
fé em Cristo de que Ele é o Senhor, recebeu promessa de vida
eterna com Deus, e que por isto naquele dia estaria com Ele no
paraíso. Seriam os espíritos malignos espíritos de pessoas que
fizeram pouco caso de Deus como o “outro” condenado que fez
companhia a Cristo na cruz? Sejam os tais espíritos malignos
quem for, o que mais importa aqui é que são reais, que vivem
incorporados, e que fazem uma bagunça na vida das pessoas
nas quais fazem sua morada. Mas também sabemos que toda a
desordem que provoca na vida das pessoas, tem hora e dia
marcados. É só Jesus aparecer com a ordem de despejo.
O controle destes espíritos na vida de uma pessoa supõe estar
alguém sob o domínio de um espírito mau, que o leva a
comportamentos indignos, malignos. Jesus encontrou alguns
casos deste tipo de espíritos e expulsou todos. Foi assim com

endemoninhado de Cafarnaum (Mc 1:23-28), o possesso
geraseno (Mc 5:1-20), a filha da mulher siro-fenícia (Mc 7:2430), um jovem epilético, movido por "um espírito imundo" (Mc
9:14-29), o endemoninhado mudo (Mt 9:32-34), e o
endemoninhado cego e mudo (Mt 12:22). Há, além disto, seções
de conteúdo genérico que apresentam Jesus curando
possessos. Assim Mc 1:32-34, diz: "Ao cair do dia, quando o sol
se punha, levaram a Jesus todos os enfermos e possessos... e
Jesus curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios". Ver
ainda Mc 3:10-12: "Os espíritos imundos caíam a seus pés". O
fato é que da mesma forma que ele possui este poder, esta
autoridade, ela pode ser transferida, e é o que faz na vida dos
seus discípulos daquele tempo, mas faz ainda hoje,
potencializando a vida dos seus discípulos neste tempo.
Potencializado você é autoridade capaz de dar ordem de despejo
a todos os espíritos malignos com quem se confrontar, inclusive
e principalmente os que habitam dentro de você mesmo.
- FIM -

A IBGÊNESIS QUER CONHECER VOCÊ
Nossa igreja tem crescido para a glória de Deus e somos gratos a
Ele por sua vida! Para seguirmos juntos, estamos realizando
uma pesquisa, a fim de saber quem são nossos membros,
conhecer suas habilidades e como desejam servir ao Reino de
Deus, à Igreja e aos irmãos.
Ao final do culto procure os irmãos do Ministério de Ação
Social e preencha o formulário. Sua resposta nos permitirá
planejar melhor nossas ações sociais e saber como usar seus
dons e talentos de maneira mais relevante para a expansão do
Reino de Deus.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
Os atendimentos voluntários com o psicólogo clínico Plínio Silva
(CRPIS 15/2941) continuam agora às sextas-feiras, das
14h30 às 17h30, por ordem de chegada.
Os interessados devem agendar o atendimento pelos números
(82) 99627-0749 / 3342-2881 ou pelo e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br. Outras informações: (82) 999846579 / www.pliniosilva.com.br.

RETIRO DA FAMÍLIA 2019
Acabou a espera! Estão abertas as inscrições para o Retiro da
Família 2019. Hoje mesmo, após o culto, você e sua família já
podem procurar os responsáveis para se inscrever.
Nesta primeira fase, estaremos efetivando inscrições para
BARRACAS e ALOJAMENTOS mediante pagamento da entrada
ou integral. Em caso de desistência, a inscrição poderá ser
repassada para outra pessoa (desde que comunicado a
coordenação).
Para as vagas em CHALÉ, será aberto PRÉ-INSCRIÇÃO até o
domingo do dia 18/11, para definição das prioridades, iniciando
as INSCRIÇÕES dessa acomodação no dia 25/11, devendo os
selecionados efetivarem sua inscrição nessa data, sob pena de
liberação de vaga para os próximos da lista.
As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de
acomodação dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento
e chalé as crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis.
Haverá um ônibus para levar e trazer aqueles que não
dispuserem de transporte , em horário a ser definido.
Fique atento ao informativo para atualização das informações
e, desde já, contamos com sua oração para que Deus derrame
o Espírito Santo naqueles dias.
Quando: 2 a 5 de março de 2019 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:
Ø Chalé (50 vagas) - R$ 350,00 por pessoa
Ø Alojamento (100 vagas) - R$ 315,00 por pessoa
Ø Barraca (100 vagas) - R$ 250,00 por pessoa
Opções de parcelamento:
Ø Cartão de Crédito

Ø Cartão de Débito/Carnê

NOV - até 6x
DEZ - até 5x
JAN - até 4x
FEV - até 3x
MAR - até 2x

NOV - até 5x
DEZ - até 4x
JAN - até 3x
FEV - até 2x
MAR - 1x

CASAMENTO COLETIVO
CULTO DE MISSÕES
Esse ano fomos chamados para transbordar e no próximo
domingo (18), às 18h, teremos mais um culto de missões e
seremos desafiados a ser relevantes em nossa sociedade. O
Reino de Deus não é indiferente às necessidades das pessoas,
mas traz uma espiritualidade viva, prática, baseada no amor e
serviço ao próximo. #transborde

Para os casais, casados no civil, que nunca realizaram a
cerimônia religiosa, o ministério de casais oferece a
oportunidade de realizar este sonho. Nosso próximo
casamento coletivo será às 19h do dia 15 de dezembro. Os
casais interessados deverão procurar o líder do Ministério Vida
Melhor, Ricardo Dias (99333-4841), para inscrever-se. As
inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas até o dia 25 de
novembro.

