
Préfácio de Juninho Afram e Adhemar de Campos.

O meu desejo ao escrever esse livro é de 
c o m p a r t i l h a r  m o m e n t o s  q u e  f o r a m 
extremamente significativos para mim e relatar 
momentos que marcaram a história da música 
gospel no Brasil. Como um dos fundadores do 
Oficina G-3 relato o meu envolvimento com a 
banda e como Deus nos usou para comunicar o 
evangelho através da música e principalmente através de um 
estilo musical que na visão de alguns é algo que desaponta a 
Deus. Tento desmistificar esse preconceito, com depoimentos 
de pessoas que foram tocadas e transformadas pelo poder do 
evangelho, pois é o evangelho que transforma a vida das 
pessoas e simplesmente foi utilizada uma ferramenta, que se 
chama música, para que essa mensagem pudesse ser 
transmitida. Espero que esse livro ajude pessoas a serem 
menos preconceituosas e a viverem o que o Senhor Jesus nos 
ordenou, que é "Amar ao próximo como a nós mesmos".

Luciano Azevedo Kuhn (Manga) 

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
16:30 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quarta
19:00 - Futebol Masculino

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

17:00 - Ensaio dos Adolescentes

Pastores e Líderes;

Por nossos 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.
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Presb. Luiz Carlos
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informativo semanal

"Porque o fim da 
Lei é Cristo, para 
a justificação de 
todo o que crê." 
Romanos 10:4

Meditação

Cristo é o 
cumprimento da 
Lei e também o 
fim da Lei. Não 
seremos mais 

julgados baseados 
na Lei. Cristo foi a 
oferta expiatória, 
e nos justificou de 

todo pecado. 
Aleluia! A graça de 

Deus nos 
alcançou, e sem 

merecimento 
nenhum hoje 
podemos ser 

chamados filhos 
de Deus, por isso 
todo aquele que 

crê terá vida 
eterna com Deus.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

27 JULHO

28 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
19/07

DOM (N)
22/07

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JARBAS (9306-0109)

DILSON

M. JOSÉ

R.BARBOSA

ISAAC

KATIANE

-

-

-

NOITE KIDS
atividade com as crianças

DOM (M)
22/07

-

-

ANT.ANDRADE

-

-

-

-

-

DC. MÁRCIO

NIREIDE

GILVAN

ARLEY/MIRLANE

RANILDO/ESTELA/CÉLIA

MARCELO

ANTONIEL/ULISSES

BONIFÁCIO/EDILENE

VIGÍLIA
na Gênesis

DICA DA SEMANA
LIVRO: MEUS DIAS NO OFICINA G3 - MANGA

TER
17/07

R. BOTELHO

-

LUCIENE

LÉO

CIDA

-

-

-



VIGÍLIA

Noite de oração, louvor, 
testemunho e reflexões 
bíblicas. Você é nosso 
convidado especial!
Não perca!

27.JUL
18h às 00h
na Gênesis

GANHAMOS UM INTERCESSOR
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Romanos 8.26) - “E da mesma maneira também o Espírito ajuda 
as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de 
pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós 
com gemidos inexprimíveis”.

Existem três capítulos muito especiais na carta que Paulo apóstolo 
escreveu aos Romanos. Nos capítulos 5, 6 e 7 ele descreve com muita 
graça e revelação a luta do crente contra o pecado. É uma batalha 
infinda, só acaba quando o Senhor nos chamar às mansões celestiais. E 
não adianta reclamar de exaustão, ou pedir uma trégua porque o Diabo 
não tira férias. O pecado foi o instrumento de abertura para o domínio 
do homem, quem o pratica se torna escravo. A questão é como 
podemos nos livrar da prática do pecado, como fazer o domínio e o 
controle mudar de mãos. A resposta vem no capítulo oito. 

O texto diz que temos um intercessor que geme por nós. Não 
conseguiria amar tanto a Deus se soubesse que não se importa comigo. 
Mas se ele geme, se ele sente as dores das minhas imperfeições, se ele 
suplica para que Deus nos ajude nas fraquezas, então ele se importa 
comigo. Mais que isto, ele sofre por mim.

A primeira súplica do Espírito Santo é por conhecimento. Precisamos 
sair da região da ignorância, precisamos saber o que acontece no 
mundo espiritual. Não podemos vencer o pecado sem conhecer quem 
gera o pecado e sabermos das suas estratégias. Em 2 Coríntios 2.14, 
Paulo nos dá um indicativo do caminho para o nosso triunfo contra o 
pecado: 

“E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por 
meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu 
conhecimento”.

A bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A única 
oportunidade que temos de impedir o roubo, sair da região da morte, 
ser preservados da destruição será através do conhecimento, da 
revelação. O espírito geme, intercede por nós para que Deus derrame 
sobre nós o seu conhecimento. 

O segundo gemido do Espírito Santo é para que a voz do Senhor 
encontre ouvidos sedentos para ouvi-lo. Vejamos como isto acontece: 
“Na verdade, na verdade vos digo que quem houve as minhas palavras 
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em 
condenação, mas passou da morte para a vida” ( João 5.4). O que o 
Espírito quer é que haja um clamor da igreja com o fim de que essa 
igreja ande no curso estabelecido pelo próprio Deus, para que ela volte 
a trilhar o caminho dos projetos estabelecidos por Deus. Aprender a 
ouvir a voz de Deus é o caminho para fecharmos a porta do roubo, da 
morte e da destruição.

O salmista contemplativo percebe o efeito da voz do Senhor: (Salmos 
29.9) - “A voz do SENHOR faz parir as cervas, e descobre as 
brenhas; e no seu templo cada um fala da sua glória”. Ao que me 
parece, a mamãe daquele animal estava tendo problemas no parto do 
seu filhote. Quem sabe o pequeno animalzinho havia passado a metade 
do seu corpo e não conseguia passar o resto. Estava com seu 
nascimento instabilizado, poderia morrer ele e a mamãe cerva. Mas 
Deus bradou com sua voz uma ordem e aquele pequeno animal 
finalmente conseguiu nascer. É assim, quando sua voz ecoa sempre 
produz milagres incríveis. 

Você pode imaginar o Espirito Santo clamando com gemidos 
inexprimíveis para que a voz do Senhor não se cale na nossa época? 
Agora imagine que é a voz do Senhor quem põe ordem ao caos e nos faz 
triunfar. É a voz do Senhor quem limita os poderes da natureza, é ela 
quem limita as ações do mal, é ela quem nos conduz em caminhos de 
paz.

FIM!

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Continuamos convidando os irmãos a 
participarem dos cultos de cura e 
libertação à noite aqui na Gênesis, pois 
Deus já começou a fazer grandes coisas. 
Se você que participar deste movimento 
de renovação e libertação não deixe de vir 
aos cultos. Já começamos a ver Deus agir 
grandemente nas vidas presentes. Não 
deixe de ser abençoado. Venha participar 
conosco. Aguardamos você!

CULTOS DE CURA E LIBERTAÇÃO
TODA TERÇA  |  20H  |  NA GÊNESIS

ACHADOS E PERDIDOS

Informamos que encontram-se em 
nossa secretaria várias Bíblias que 
foram deixadas nas dependências de 
nosso templo. Se você perdeu ou 
esqueceu a sua em nossa igreja 
p rocure  imed ia tamente  nossa 
secretaria para verificar se a sua está 
entre as encontradas.

PERDEU O CONGRESSO???

Veja algumas fotos do nosso congresso e relembre alguns 
momentos do trabalhar de Deus.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

Tem como tarefa tornar a igreja 
conhecida em toda a cidade, por meio 
d e  t o d a  f o r m a  p o s s í v e l  d e 
comunicação. Se você tem desejo de 
fazer parte deste ministério, entre em 
contato com nossa secretaria através 
do telefone (82)3342-2881 ou do e-
mail:
comunicacao@ibgenesis.com.br

16.Jul : Andreia Vieira da Silva

16.Jul : Aldem Cordeiro Manso Filho

17.Jul : Isabella Juliana Tenório de Araújo

17.Jul : Gabriella Calheiros de Amorim

17.Jul : Carolina Calheiros de Amorim

18.Jul : Elisabeth Perciano da Silva

18.Jul : Henrique Rafael Souza Lima Santos

21.Jul : Cayse Evellyn F. da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8861-6826

 8851-5907

 8813-9302

 8861-9581

 8859-5124

 8828-4781

 9943-1593

 

Quer ver mais??? Acesse a página do 
congresso no nosso site. Em breve 

estaremos disponibilizando também alguns 
vídeos. Fique ligado!

Acesse www.ibgenesis.com.br
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