
Para se tornar o estadista que foi produzindo inclusive as 
incríveis revelações que teve, revelações que extrapolavam 
sua geração, revelando o princípio e a queda dos reinos e 
impérios, Daniel teve seu segredo descoberto por seus 
inimigos. Na tentativa de quebrar sua inabalável comunhão 
com Deus, conseguiram fazer o monarca criar uma lei que 
impedia Daniel de se apresentar ao Senhor por um período 
longo de tempo. O que ele fez? Entendendo que as leis de Deus 
são superiores à dos homens, continuou buscando a face do 
Senhor três vezes por dia. Ele não era um super crente, o seu 
tríplice devocional diário foi o segredo dos resultados 
extraordinários que alcançou. 

O medo é um sentimento comum a todos os homens, que nos 
iguala e desafia. Veja a confissão de Jó 3:25: “Porque aquilo 
que temia me sobreveio; e o que receava me aconteceu.” Sua 
fraqueza, além de desconstruir a imagem de que foi um super 
crente, prova que ele alcançou resultados extraordinários 
porque foi obediente e se sujeitava aos desígnios de 
Deus em todo tempo. Ao constatar que sentiu medo, 
concluímos que ele venceu apesar das suas falhas. Deus não 
transferiu sobre ele poderes sobrenaturais para suportar as 
provas pelas quais passou.  O medo revela que ele era um ser 
comum, que sofria dos males e as instabilidades que afeta 
qualquer homem de Deus. O que o tornou tão diferente? Sua 
estabilidade espiritual. Diferente de muitos que alternam 
momentos de muita comunhão com Deus, com outros de fé 
muito superficial.

Olhar sempre para Deus e tirar a visão do problema é o 
ensino poderoso que José nos deixou. Ele tinha uma 
promessa poderosa de Deus, mas ela não impediu de ser 
“emboscado pelo ciúme dos seus irmãos.” Foi vendido como 
escravo, e por pouco não foi morto por eles. Na casa de Potifar 
sua beleza e habilidade provocou desejos pecaminosos na 
esposa de seu senhor, e por resistir ao pecado, foi caluniado e 
sofreu uma injusta sentença de prisão. Não foi por ser um 
“super crente” que alcançou as promessas, mas por ter tirado 
a visão das provas, crendo nos sonhos de Deus apesar das 
provas pelas quais passou.

A fé de Elias produziu resultados extraordinários. Não 
obstante, como nos lembra Tiago, ele o fez “apesar da sua 
humanidade.” E para que ninguém defenda a tese de que 
existem “super crentes”, o irmão de Jesus nos avisou que: Tg 
5:17 – “Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou 
fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não 
choveu sobre a terra durante três anos e meio.” O segredo não 
residia no fato de que ele “era um crente diferenciado”, que por 
isto alcançou resultados inatingíveis para um crente comum. 
Prova disto, inclusive, é que se ele realizou sete milagres, o seu 
sucessor Elizeu vivenciou quatorze durante seu ministério. 
Qual o seu maior segredo para fazer tanto? Oração. 

SUPER CRENTES
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Após o sucesso da primeira edição, o Congresso Liderar renova 
seu compromisso em capacitar e alinhar a visão da liderança e 
coliderança à visão da Igreja em sua segunda edição. Com o 
tema “A construção de um Líder”, o evento propõe uma 
discussão sobre os aspectos necessários ao desempenho de um 
chamado para a liderança dentro das Igrejas. Durante os dias 1, 
2 e 3 de novembro, na IBG, você poderá desfrutar de debates 
relevantes, experiências enriquecedoras em um ambiente 
propício para o seu crescimento espiritual e ministerial. Dentre 
Pastores que ministrarão oficinas práticas e teóricas, teremos 
como convidado o Pastor Gessé Oliveira (CIBI/RS). As 
inscrições estão abertas no site da Igreja. O investimento será 
de 1kg de alimento não perecível, que será entregue no dia do 
evento. Faça sua inscrição porque as vagas são limitadas.

Atenção mulheres! Está chegando mais uma edição do Retiro de 
Mulheres IBG, organizado pelo Ministério Elas no Altar com o 
tema "UMA COISA SÓ" baseado em Lucas 10:4. O evento 
acontecerá no Hotel Fazenda Belo Horizonte, de 15 a 17 de 
novembro. Como preletora convidada, teremos a Missionária 
Sizerônica. Serão dias de intensa intimidade e profunda 
adoração. Para mais informações, valores e opções de 
pagamento entrar em contato pelo número (82) 99994-5466.

RETIRO DE MULHERES

OUTUBRO ROSA

Maiores informações: (82) 2121-2222

   Para paciente de 50 a 69 anos que residam em Maceió
4O QUE LEVAR?

O Outubro Rosa está aí e temos algumas informações 
importantes para você! O Instituto Diagnose, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (SMS), está 
realizando mamografia de rastreamento pelo SUS.

   - Guia específica do SUS para mamografia

   - Documento oficial com foto
4ATÉ QUANDO?

   - Cartão do SUS

   Até 31 de outubro

4ONDE?
   Unidades Ponta Verde e Farol
4PARA QUEM?

ELAS ORANDO

No dia 22 de outubro, na sala Dorcas, às 19h30min, teremos 
um momento especial de oração, intercessão e ministração: 
Elas Orando. Será uma noite de intensa busca pela presença e 
pelo conhecimento de Deus. Não deixe de comparecer!

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial 
de membros vindos de outras igrejas quando esses não 
apresentam carta de recomendação. Se este é seu caso e você 
deseja se tornar membro da nossa comunidade de fé, participe 
da sala de Novos Membros, na EBD, no segundo e terceiro 
domingo de novembro. A aclamação acontecerá no culto da 
Família. Aos interessados, procurar os irmãos Luis e Val 
(99991-4425), líderes do Ministério de Integração.

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Se você é um crente que justifica os resultados pífios produzidos 
na sua fé pelo simples fato de que não é um “super crente”, aqui 
você encontrou uma resposta que aniquila suas desculpas. A 
oportunidade de Deus que esteve no passado nas mãos destes 
grandes homens, agora está em suas mãos. Para que produza 
um impacto na sua geração, basta orar fervorosamente como 
Elias, desenvolver a obediência e a sujeição de Jó, tirar a visão 
dos problemas crendo em Deus como José e conservar um 
tríplice devocional com Deus como Daniel. E se ainda assim você 
sentir medo? Aí você toma proveito do ensino de Salomão, que 
disse: Pv 24:10 – “Se te mostrares fraco no dia da angústia, é 
que a tua força é pequena.” Seja forte nas provações, que 
certamente obterá os mesmos resultados que estes grandes 
homens alcançaram. O segredo é este, e o erro é desejar 
alcançar resultados extraordinários fazendo diferente do que 
eles fizeram.

- FIM -

HOMENS DE ORAÇÃO

Atenção homens! A União Masculina da IBG convida você para, 
junto a outros homens, participar do momento “Homens de 
Oração”. O encontro acontecerá dia 22 de outubro, às 19h30, na 
sala Gamaliel. Não perca! Será um momento em que o Senhor 
será louvado e adorado. Não foque de fora.

CASAMENTO COLETIVO

Você, que é casado no civil e ainda não teve a oportunidade de 
estabelecer o enlace matrimonial diante do Senhor, chegou a 
sua vez. O Ministério Vida Melhor está organizando mais uma 
edição do Casamento Coletivo. A cerimônia acontecerá no dia 
14 de dezembro, às 19h, aqui na IBG. Para participar, você 
precisa fazer a inscrição até o dia 14 de novembro através do 
contato 99333-4841 (Ricardo) ou 99645-1550 (Elizabete).

No dia 26 de outubro, às 19h, na sala do Mega Culto (primeiro 
piso), acontecerá o culto de homens organizado pela União 
Masculina IBG. O tema do encontro será "Nas asas do Espírito" 
e será ministrado pelo pastor Jessé Pimentel. Não perca e traga 
um amigo para ser abençoado junto com você!

CULTO DE HOMENS



19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Quarta com Deus

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Atividades Semanais

19:30 - Futebol Masculino-Membros

17:00 - Intercessão

Quinta

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

19:00 - Intercessão

Domingo

20:00 - Ensaio do Coral

08:00 - Consagração

Quarta

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

09:00 - Escola Bíblica

18:00 - Culto da Família

Segunda

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 Relacionais;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.
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está em ti." 

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-526 OUTUBRO

1 A 3 NOVEMBRO

Presb. Luiz Carlos

lulaelu@gmail.com

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99934.6906

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Harry Tenório

pastorjesse@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Pastores e Presbíteros

82-99990.9030

Pr. Jessé Pimentel

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

82-99190.9880

82-99331.7052

82-99681.8535/98851.5525

82-99675.0706/99132.7761

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com
82-9933.7962

Presb. Dilson Braga

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

dilsondbs@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

PORTAS ABERTAS BEACH (FEMININO)
Externo

ESPAÇO BUSINESS

OUTUBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50
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no templo e salas

26
CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

PS CONTABILIDADE
Somos uma empresa de prestação de serviços 

contábeis, fiscais, trabalhistas, societários, 

administrativos e regularização de empresas.

E-mail: paulo.santos1@feac.ufal.br

Fones/WhatsApp: (82) 99145-4068/99822-8765

BANDA MAIS Q1
Música cristã para casamentos, festas particulares 

e igrejas. Indique nossa banda e receba 10% 

no fechamento do contrato!

Instagram: @bandamaisq1

E-mail: bandamaisq1@gmail.com

Fones/WhatsApp: (82) 99956-0176 / 98888-9889

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

20.Out : Elaine Kelly

21.Out : Lucas Gabriel

22.Out : Izaura Martins

22.Out : Melisa de Melo

23.Out : Fabiana Rosângela

24.Out : Eliane Batista

25.Out : Maria Raquel

25.Out : Wanessa Gonçalves

25.Out : Madala Maurício

25.Out : Giovanna Penêdo

26.Out : Stephanie Karen

26.Out : Silvio Moreira

26.Out : Geovanna Oliveira

26.Out : David Anderson
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 -)
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 98801-0919)

 98833-5408)

 98830-5316)

 98744-2826)

 3035-1203)

 98822-7360)

 99993-9383)
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 98803-6220)
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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