
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.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

Maceió, 30 de setembro de 2012 - Nº252

Ano V

informativo semanal

"Como pastor ele 
apascentará o seu 
rebanho; entre os 

seus braços 
recolherá os 

cordeirinhos, e os 
levará no seu 

regaço..." 
Isaías 40:11

Meditação

As mãos de Jesus 
são graciosamente 

meigas para 
acariciar o teu rosto. 

São mãos limpas 
para enxugar as 

tuas lágrimas. Suas 
mãos são fortes 
para te segurar e 
amparar. Mãos 

poderosas para te 
livrar e curar as 
feridas. Mãos 

grandiosas para te 
abraçar. Mãos 

presentes para te 
conduzir e orientar. 

Mãos estendidas 
para te acolher e 

amar. Mãos 
cicatrizadas.

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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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

06 OUTUBRO

Palavra do Pastor - pág 02

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

13 OUTUBRO

VISITA DO KIDS AO ORFANATO
organizado pelo Gênesis Kids

14 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes
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DIA DOS PROFESSORES
nas EBD e Culto de Santa Ceia às 18h
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CULTO JOVEM
na Gênesis às 19h

TER
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R. BOTELHO
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Nesta nova edição, ampliada e atualizada, 
Mais que um carpinteiro, obra originalmente 
lançada em 1976, Josh e seu filho, o 
apologista Sean McDowell, trazem para o 
século 21 os dilemas e respostas da 
historicidade cristã. Num cenário onde o 
ateísmo e outras doutr inas tentam 
transformar em mito a verdade dos 
evangelhos, a nova versão da obra é um 
agudo testemunho da veracidade histórica de 
Cristo e sua ressurreição.

Em 13 capítulos, o leitor passa dos 
argumentos científicos aos teológicos com 
inúmeras referências bíblicas e uma profunda argumentação 
baseada em amplo conhecimento exegético - do porquê das 
declarações de Jesus, e como elas evidenciam a sua divindade, e o 
sentido de seu sacrifício e ressurreição. Para os recém-convertidos, 
é um nutrido material que responde a vários questionamentos 
simples do primeiro amor, lançando alicerces firmes na fé, que 
desafiam a práxis da evangelização.

DICA DA SEMANA
LIVRO: MAIS QUE UM CARPINTEIRO - Josh McDowell , Sean McDowell



A CONQUISTA DO EU
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“O Senhor disse a Gideão: Com a força que você tem, 
vá libertar Israel das mãos de Midiã” (Jz 6.14)

Antes de qualquer conquista na vida, tenho primeiro que 
conquistar o meu eu interior. Do que Gideão reclamava? Em 
sua geração toda manifestação poderosa de Deus havia 
cessado e a nação estava sob o domínio de uma nação 
estrangeira. A geração de Gideão era uma geração sem brilho, 
sem orgulho, sem experiências com Deus. Antes de usar 
Gideão nesta grande conquista, Deus precisava conduzi-lo por 
um caminho que o levasse a ter controle e domínio de si e da 
situação. 

“Você só pode estar brincando!” – deve ter dito Gideão a Deus 
quando ouviu que sua nação seria liberta através da sua força 
interior. Isto acontecia porque Gideão estava olhando para 
história recente do seu povo, não estava olhando com os olhos 
de um campeão, de alguém que confia em Deus. Os 
argumentos para refutar a proposta divina foram vários: “Eu 
não reconheço a força que você me diz ter, eu sou de uma 
família pobre, sou também o menor da minha casa.

Antes de vencer Midiã, Gideão necessitava aprender a vencer a 
si próprio. Muitos têm a personalidade fragilizada pelas 
experiências sofridas de vida. Quando isto acontece, o ser 
interior fica inseguro. Considerando que a personalidade 
humana é formada pela soma das experiências vividas mais 
um pouco da genética transferida, uma personalidade 
fragilizada é capaz de produzir máscaras, medo, desejo de 
fuga, prostração. Conheci uma moça lindíssima que havia se 
apaixonado por um homem cruel, que machucou demais seus 
sentimentos, deixando-a completamente fragilizada, 
insegura,  com a sua persona l idade deformada. 
Emocionalmente era uma pessoa incapaz. Por causa desta 
experiência, quando aparecia um homem atraído por sua 
beleza extrema que falava em namorá-la, simplesmente dizia: 
“Sou lésbica, não quero me relacionar com homem”. Esta era 
sua máscara, sua rota de fuga contra outra experiência sofrida. 
Com a ajuda de Deus ela teve sua personalidade restaurada, e 
depois desta conquista, pode se apaixonar novamente e hoje 
vive um casamento feliz com um homem que a ama.

Deus vai conduzir Gideão por um caminho que o transformará 
em um homem seguro, alguém que havia conquistado o seu 
próprio homem interior. A partir das primeiras vivências com 
Deus através de um simples novelo de lã, percebeu que Deus 
era com ele, que respondia suas orações. Havia ainda uma 
grande garantia de Deus: “Eu irei contigo!” Se Deus vai 
conosco não á perigo de derrota. 

A cura foi dramática, porque antes do embate final Deus 
reduziu o número de soldados a favor de Gideão a um número 
de apenas trezentos homens, quando o exército de Midiã era 
infinitamente mais numeroso. A cura definitiva para Gideão 

30.Set : Gilvan Barbosa

30.Set : Cristhiane Carvalho dos Santos

01.Set : Adilane Alves da Silva

02.Set : Aleksângela Kellmanns de A. S. D.

02.Set : Marlene Oliveira dos Santos
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06.Set : Ana Luiza Holanda Pessoa
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viria quando Deus mandou-o visitar pela noite o acampamento 
midianita, e escutar o que um soldado estava falando para o 
amigo. Gideão foi com Purá e chegou no exato momento que um 
soldado contava um sonho que havia tido. No sonho Gideão com 
a ajuda do Senhor vencia Midiã. Ao escutar isto, Gideão 
finalmente se fortaleceu e partiu para a batalha que libertou 
Israel. É sempre assim, antes de vencermos nossas maiores 
vitórias, necessitamos antes vencer o nosso eu, as inclinações 
frágeis da nossa personalidade. 

FIM

ENSAIO DA DANÇA - GÊNESIS KIDS

O departamento infantil informa aos pais 
que todas as terças-feiras, às 20h, e aos 
domingos, às 09h, haverá ensaio da 
dança do Gênesis Kids aqui na igreja. 
Traga o seu filho(a) para participar dos 
ensaios. As crianças devem procurar a Tia 
Alessandra para participar dos ensaios. 

ENCONTRO DE HOMENS

Está se aproximando o próximo Encontro 
de Homens organizado pelo Pb. Bráz. Se 
você é homem e deseja participar não 
deixe de procurar o Bráz para fazer sua 
inscrição. O tema escolhido para este 
encontro será:

ONDE ESTÁ O DEUS DE ELIAS? 
ONDE ESTÃO OS ELIAS DE DEUS?

GRUPO DE RELACIONAMENTO

Você que é jovem e sente que tem um 
chamado para servir na obra e não sabe 
onde é melhor ou tem alguma dificuldade 
para descobrir qual a melhor área para 
servir então esta é a sua chance para se 
descobrir. As reuniões acontecem sempre 
aos sábados aqui na igreja, às 18h e você 
pode  c hama r  s eu s  am i go s  pa ra 
participarem. 

AOS SÁBADOS   |   18H   |   NA GÊNESIS

Informações: Thayse Mary (8864-4327)

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 procure 
nossa secretaria no horário de seu funcionamento para verificar 
se a sua está entre as encontradas.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

Tem como tarefa tornar a igreja conhecida em toda a cidade, 
por meio de toda forma possível de 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 secretaria@ibgenesis.com.br

MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO

O Ministério de Intercessão de nossa igreja convida você para 
fazer parte dele. Interessados devem procurar a irmã Maria 
José (líder do ministério).


