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Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO
1 Pastores e Líderes;
2 Por nossos 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;

10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS
NOVEMBRO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

16 a 17

NOVEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
Organização: Presbítero Gilvan

24

"E todo o espírito
que não confessa
que Jesus Cristo veio
em carne não é de
Deus; mas este é o
espírito do anticristo,
do qual já ouvistes
que há de vir, e eis
que já está no
mundo".
1 João 4:3

Meditação

9 Gestão de Ministérios;

10

Versículo da
Semana

NOVEMBRO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

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

O discernimento é
fundamental na vida
cristã, este texto nos
ensina a identificar
qual o tipo de
espirito que pode
estar influenciando
uma pessoa. Na
maioria das
situações em que
devemos tomar
decisões, precisamos
do discernimento de
Deus. Para isso basta
pedir Sabedoria a
Deus e até mesmo
revelação e
certamente o Senhor
não nos deixará
confusos.

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masculino
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)
15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br
Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Agende Gabinete
(82) 3342-2881
(82) 9627-0749
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A GRAÇA É UMA GRAÇA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Noé, porém, achou graça aos olhos do SENHOR”.
(Gênesis 6.8)
No meio de uma geração corrompida, muito parecida com a
que vivemos hoje, Noé achou aquilo que deveria ser o sonho de
consumo de todo cristão: graça aos olhos de Deus. Será que
encontrou por que estava procurando? Particularmente acho
que não. Em minha opinião ele achou não por estar
procurando, mas porque encontrou o estilo de vida que agrada
a Deus. Encontramos indícios disto quando a Bíblia nos informa
que os homens simplesmente estavam atraídos por coisas
humanas, sem dedicar sua principal atenção naquilo que era
essencial, sua relação com Deus. Perceba o que diz o versículo
dois: “viram os filhos dos homens que as filhas dos homens
eram formosas; e tomaram para si mulheres de todas as que
escolheram”. Percebe? Não há uma oração, um
direcionamento divino, um pedido de permissão a Deus em
suas escolhas. Isto revela que estavam sendo guiados pelos
olhos, quando deveriam estar sendo guiados por Deus.
A narrativa bíblica é interrompida quando Deus resolve colocar
naquela página sua observação pessoal. Ele resolve
simplesmente não contender com o homem pelo estilo
equivocado de vida que desenvolviam, lembrando
simplesmente que os homens são constituídos de uma matéria
prima frágil: a carne. Uma ação de juízo é posta ali, quando
Deus diminui a quantidade de anos vividos pelo homem, que
agora passa a ser de cento e vinte anos. Era como se tivesse
diminuindo não apenas nossa perspectiva de vida, mas
também diminuindo a nossa possibilidade de erro. Menos
anos, menos erros.
Uma constatação divina curiosa foi registrada ali: (Gênesis
6.5) – “E viu o SENHOR que a maldade do homem se
multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos
pensamentos de seu coração era só má continuamente”. Eis o
problema do homem, a incontinência dos pensamentos, a falta
de controle sobre os seus sentimentos. O texto diz que Deus
ficou triste com a futilidade da vida humana, e se arrependeu
de haver feito o homem (6). Por causa disto resolveu zerar
tudo, começar tudo novamente a partir de uma matriz melhor.
É aí que entra Noé. A terra seria destruída com água, mas tudo
teria um recomeço através de alguém que achou graça diante
dos seus olhos, alguém que não havia se corrompido por causa
do seu estilo de vida. Era temente a Deus no meio de uma
geração sem temores. Seu relacionamento com Deus estava
intacto, não foi influenciado pelos erros dos que estavam a sua
volta. Tanto é que Deus resolve compartilhar as intenções do
seu coração com o patriarca, quando manda que Noé construa
uma arca. Ela seria o instrumento e o meio de salvação. A Arca
no Velho Testamento é uma alegoria da igreja no Novo
Testamento. Por achar graça diante dos olhos de Deus, Noé
conheceu seu plano, e esteve ele e sua família em segurança

durante o período do juízo divino.
Hoje quem entra em uma igreja e resolve desenvolver um
relacionamento sério com Deus também estará livre das
destruições que virão sobre o mundo. Mas para isto é preciso
achar graça diante de Deus. Não basta apenas estar na igreja,
mas desenvolver um estilo de vida que chame a atenção de
Deus. Noé achou graça diante dos olhos de Deus porque
conservou sua pureza, guardou seu coração de sentimentos
maus, serviu a Deus quando todos haviam se esquecido dele. É
aí que a graça é uma graça, porque os benefícios produzidos por
ela foram incríveis na vida daquele homem. Sua comunhão
preservada com Deus não trouxeram benefícios apenas para
ele, mas para todos da sua casa. É assim que acontece com
quem preserva sua comunhão com Deus no meio de uma
geração corrompida. Ele não sofre destruições, e mais, preserva
não apenas sua vida, mas também a vida de todos que são
gerados por ele. E você não quer achar graça diante dos olhos de
Deus também?
- Fim -

ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES
Já estão abertas as inscrições
para o Encontro de Homens e
Mulheres, que será realizado
nos dias 30 de novembro e 01
de dezembro de 2013, cujo
tema será QUEM SOU EU? (1
Cr 17:16b). O encontro será
realizado no Rancho Pé de
Pinhão, em Marechal
Deodoro, onde estarão
levando a palavra os
preletores Pr. Gilson Barreto e Pra. Joseide. O investimento por
pessoa é de R$ 90,00. As vagas são limitadas e as fichas de
inscrições já estão disponíveis com os irmãos Marcelo e Eleni.
Maiores informações estão disponíveis com o Presbítero Bráz ou
irmã Iolanda.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb.
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para a
confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será no
dia 17 de novembro de 2013.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

EVANGELISMO E MISSÕES
Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a Cristo e
temos essa responsabilidade de sairmos e levarmos a
mensagem da salvação deixada por Jesus. Essa mensagem de
alegria precisa ser espalhada a todas as pessoas que dela ainda
não tem conhecimento e vivem sem esperança, para que
possam ser incluídas no povo de Deus. Você foi escolhido para
levar a mensagem da salvação até que todos ouçam!
"A quem enviarei, e
quem há de ir por nós?..."
Isaías 6:8

Até que
Todos Ouçam
Evangelismo e Missões

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
12.Nov : Miriam de Carvalho Lourenço Silva

 8835-6905

13.Nov : Gudbergson das Neves Farias

 8887-1315

13.Nov : Samantha de Souza Gomes Amorim

 8821-6464

14.Nov : Ulisses Antônio Moreira Guedes

 9658-3300

14.Nov : Edileusa gomes de Amorim

 9123-5548

16.Nov : Jesidiael Neris Barbosa

 9991-0576

16.Nov : Antônio José Pereira de Andrade

 8837-7577

16.Nov : Maria Aparecida Leonardo

 9371-1700

