
1 Crônicas 9:20

O conceito de liderança pode ser muito abrangente, mas 
em síntese poderíamos afirmar que liderar é arte de 
comandar, se tornar modelo, exemplo, fonte de inspiração, 
atrair seguidores e influenciando de forma positiva a mente 
e comportamento dos seus liderados. Embora liderar não 
seja uma tarefa fácil, o mundo tem uma carência brutal de 
líderes, e eles são extremamente valiosos diante de Deus e 
dos homens.
�
Vamos isolar uma cena para compreender o valor de um 
líder. Davi é enviado por seu pai em busca de notícias, pois 
seus irmãos eram soldados do exército de Israel e estavam 
em guerra já há muitos dias. Era desesperadora a situação 
de um pai com filhos em guerra naqueles dias. As lutas 
eram corporais, sangrentas, quase suicidas. Ele leva 
queijos finos, um presente de Jessé para o comandante do 
exército, e um pouco deles também para seus filhos (1 Sm 
17:18). Não sei se era um mimo em tempo de guerra, o que 
já era significativo, ou se aquele pai estava com o gesto 
querendo agradar o comandante para que não colocasse 
seus filhos na linha de frente do combate, o que 
praticamente implicaria em morte certa.

Se não era das piores, a situação que Davi encontrou ali era 
dramática. O inimigo temendo um confronto exército 
contra exército, havia proposto uma batalha entre dois 
soldados dos exércitos, o que se tornasse perdedor iria ser 
escravo do outro. A ideia não parecia tão má, afinal 
poderiam evitar muitas baixas, comuns em um confronto 
direto. A bondade virou uma ideia pavorosa quando o 
exército de Israel viu o tamanho do soldado que eles 
escolheram para o confronto. Golias, o representante do 
exército filisteu, tinha algo em torno de 2,92 metros (1 Sm 
17:4). Além de que era um experiente gladiador. Alguém 
acostumado a matar seus oponentes em arenas, que 
naquela época havia se tornado um espetáculo macabro e 
uma prática comum aos finais de semana. Ninguém do lado 
dos israelitas se ofereceu para ir lutar contra aquele 
gigante. Quando Davi soube daquela situação difícil e 
humilhante, revelou três características pertinentes a todo 
líder: “Sentiu as dores do seu povo, se ofereceu para 
enfrentar o gigante e executou sua missão com a ajuda de 
Deus.” O líder é assim, ele se posiciona, se oferece e parte 
para a execução do plano sem dar tempo ao adversário 
para estruturar sua linha de defesa. 

“Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles; e o 
Senhor era com ele”

LIDERAR
pastorharry@ibgenesis.com.br

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:

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. 

www.ibgenesis.com.br

O investimento será de 1kg de alimento não perecível, que 
será entregue no dia do evento. Faça sua inscrição porque as 
vagas são limitadas.

2º CONGRESSO LIDERAR

RETIRO DE 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. Será 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.

4ATÉ QUANDO?

4PARA QUEM?

   - Cartão do SUS

   Unidades Ponta Verde e Farol

4O QUE LEVAR?

4ONDE?

   - Documento oficial com foto

OUTUBRO ROSA

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.

   Para paciente de 50 a 69 anos que residam em 
Maceió

   - Guia específica do SUS para mamografia

Maiores informações: (82) 2121-2222
   Até 31 de outubro

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

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).

- FIM -

No próximo final de semana você não pode perder o Liderar. 
Não queremos trabalhar conceitos apenas, iremos mostrar 
de forma prática e funcional, que existe aí dentro de você um 
grande líder. Ele só precisar ser acordado. E quando ele 
despertar, vai produzir mudanças tão radicais em tudo que 
está a sua volta, que você dirá: Por que eu não acordei este 
gigante antes?

A liderança é um dom que pode ser despertado, 
desenvolvido e ampliado. Nenhum grande líder nasce 
pronto, ele vai ter que ser trabalhado e aprimorado. Edwin 
Louis Cole, autor de um livro espetacular sobre o tema 
(Homens de Verdade), apresenta um modelo de 
masculinidade e liderança que é infalível, funcional e, ainda 
assim, praticável: a hombridade da semelhança com Cristo! 
A ideia aqui, sem mitos, sem rodeios é abordar a importância 
de nos tornarmos líderes. Primeiro de nós mesmos, para 
controlarmos de forma ideal finanças, sucesso, fracasso, 
paternidade, espiritualidade e até o nosso casamento, e 
depois líderes de outras pessoas. Isto porque um grande 
líder é também uma grande fonte de inspiração para outras 
pessoas. 

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).

CASAMENTO COLETIVO



Domingo

Quinta

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Atividades Semanais

18:00 - Culto da Família

09:00 - Escola Bíblica

20:00 - Quarta com Deus

08:00 - Consagração

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

17:00 - Intercessão

15:00 - Esportes

19:00 - Intercessão

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

Sábado

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Sexta

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Segunda

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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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informativo semanal

Salmos 39:7

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 

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: 21041-508 NOVEMBRO

09 NOVEMBRO

82-99934.6906

82-99331.7052

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99190.9880

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Javan Medeiros

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Dilson Braga

Pastores e Presbíteros

lulaelu@gmail.com

82-99681.8535/98851.5525

Pr. Harry Tenório

dilsondbs@gmail.com

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos

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

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125

marcelomom.2210@gmail.com

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

NOITE DO PIJAMA
21h às 9h, nas salas

ESPAÇO BUSINESS

NOVEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

1 A 3
2º CONGRESSO LIDERAR
no templo e salas

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

27.Out : Larissa Dianna

29.Out : Gabriel Guedes

29.Out : Maria Eduarda

30.Out : Lisiane da Silva

30.Out : Erica Fernanda

31.Out : José Wesley

02.Nov : Jessica Karlyne

 99632-4432)

 99694-8717)

 99831-6849)

 98859-8905)

 98888-7107)

 98128-6678)

 99948-5928)
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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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