
Atividades Semanais

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)

15:00 - Voleibol
15:30 - Ensaio do Min. de Dança
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. 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

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

Maceió, 01 de dezembro de 2013 - Nº305

informativo semanal

"Os perversos 
serão derrubados 
e já não são, mas 
a casa dos justos 
permanecerá." 

Provérbios 12:7

Meditação

Essa é a promessa do 
Senhor. Ruína virá 
sobre aqueles que 

destroem a vida dos 
outros, mas a casa do 

justo permanecerá 
para sempre. Na 

volta de Jesus, todo 
joelho se dobrará 

perante o Senhor, e 
Ele julgará todas as 

pessoas com justiça e 
nada ficará em 

oculto. Neste dia, os 
justos de Deus 

brilharão como o sol 
e reinarão com Ele na 
glória celestial para 

todo o sempre. 
Justiça, amor e vida 
farão parte na cidade 

que Deus tem 
preparado para 

aqueles que O amam.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - 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

01 DEZEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

07 DEZEMBRO

08 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
08/12

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: -

DOM (M)
08/12

-

-

-

-

-

-

-

-
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QUA
04/12

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

-

-

-

-

-

-

ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES
nos dias 30/11 e 01/12

GOL
Encontro de líderes de GP

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

Informações - pág. 04



DESCOMPLICANDO O COMPLICADO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

01.Dez : Maria Lúcia Vieira de Melo

01.Dez : Danielle Soares de Santana Luko

02.Dez : Ivanaldo José da Silva

02.Dez : Renalda Neris Santiago Barbosa

02.Dez : Luciel Verício de Araújo

02.Dez : Nelma Pereira dos Santos

04.Dez : José Rodrigues de França Santos

05.Dez : Priscila Cavalcanti Lins

07.Dez : Sabrina Montenegro de Pereira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9317-6371

 8815-2283

 8887-2504

 8813-7826

 9103-5540

 8885-6011

 8819-6498

 8812-6554

 9626-7928

(Juízes 16.1) – “E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma 
mulher prostituta, e entrou a ela”.

Nenhum personagem bíblico se complicou tanto quanto 
Sansão. Homem de uma força incomum, ele era um gigante 
com mente de criança. Aqui residia seu grande problema. Sua 
força o projetou a condição de um herói nacional, mas sua 
mente infantil o conduziu a uma situação tão embaraçosa que 
toda sua trajetória esteve seriamente comprometida por seus 
erros. Uma das coisas que mais me admiram na Bíblia é sua 
mordaz sinceridade. Não há subterfúgios: os que 
denominamos “heróis” são apresentados com sua ousadia em 
crer, mas sem omitir a podridão de seus pecados. Não há 
espaço na Palavra para a idealização de um super-humano. E 
esta é a principal razão pela qual creio na Bíblia: não porque ela 
descreve o sucesso daqueles que nos inspiram, mas 
principalmente porque não hesita em mostrar seus fracassos.

Ele foi consagrado por Deus desde o ventre de sua mãe. Acerca 
dele, é dito na bíblia que: (Juízes 13.24) – “o menino 
cresceu, e o SENHOR o abençoou”. É incrível como temos 
uma capacidade mórbida de complicar o descomplicado, 
pondo tudo a perder por falta de observação e vigilância. Ele 
nasceu em um tempo de profunda crise espiritual em Israel, e 
Deus projetou a mudança do quadro espiritual da nação a 
partir da sua vida. Para que todo o plano se cumprisse ele não 
precisava de muito, bastava guardar os votos do nazireado 
(não cortar o cabelo), não beber vinho, e procurar ser fiel a 
Deus nos princípios estabelecidos pelo voto. No início foi muito 
bem, mas quando cresceu, foi atraído pelo sexo e por mulheres 
com as quais não poderia se envolver chegando até a dormir 
com uma prostituta. Até cair nas mãos de Dalila, uma mulher 
de Soreque, não demorou. 

Os filisteus persuadiram a Dalila que contasse o segredo da sua 
força. No começo não foi fácil, mas a moça estava determinada 
a descobrir pela recompensa de mil e quinhentas moedas de 
prata, e para evitar que os filisteus atacassem a casa de seus 
pais. Sansão fez pouco caso da astúcia do inimigo e das 
artimanhas de uma mulher não liberta. Ficou brincando, dando 
sinais do segredo de sua força em razões que não eram 
verdadeiras. Aos poucos, com muito jeitinho, Dalila foi 
vencendo a resistência do herói. O homem que tinha forças 
para arrancar com as mãos uma enorme porta de entrada de 
uma cidade medieval, não resistiu ao choro e a manha de uma 
mulher. Terminou por contar que o segredo estava na 
fidelidade à guarda dos votos que havia feito ao Senhor, e 
quando o segredo foi descoberto, finalmente pode ser 
dominado pelos filisteus. Seu quadro agora era deprimente, 
depois de preso, seus algozes arrancaram seus olhos e o 
submeteram a trabalhos forçados. 

Os pecados de Sansão, por fim, começaram a comprometer o 

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 
certif icado de apresentação. 
Aproveitamos para lembrar que as 
apresentações ocorrem sempre no 
terceiro Domingo do mês. Sendo 
assim, a próxima apresentação 
será no dia 15 de dezembro de 
2013.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

andamento do plano de Deus. Com o herói nacional dominado e 
vencido, Israel atravessou horas instáveis sob as pressões do 
povo filisteu. Porém, Deus é expert em descomplicar o 
complicado. Os filisteus, em uma festa de celebração ao deus 
Dagon, tiveram a infeliz ideia de trazerem ao templo Sansão. 
Queriam mostrar que o Deus a quem ele serviu por tanto tempo 
e que lhe dera uma força incomum não era o Deus verdadeiro. 
Deram-se mal. Deus descomplicou tudo. Sansão fez uma oração 
naquele templo a um deus estranho, pedindo que o Senhor lhe 
devolvesse aquela força que tinha apenas mais uma vez. Deus 
resolveu atender o seu pedido, e quando a força voltou, se 
abraçando às colunas do prédio pôs no chão toda estrutura do 
templo feito para Dagon, produzindo a visão clara que além de 
Deus ser expert em descomplicar o complicado, é o único Deus, 
verdadeiro e poderoso. Portanto, se você como Sansão já 
cometeu erros que comprometeram e complicaram o plano de 
Deus sobre você, saiba que Deus pode, quer e vai se você deixar, 
descomplicar tudo novamente outra vez. 

- FIM -

DOAR, UM ATO DE AMOR!

Mais do que amor, DOAR é um ato de compaixão e solidariedade. 
O Ação Social lhe desafia a doar uma cesta básica que será 
enviado à Tapera e distribuído às famílias necessitadas. É 
importante lembrar que em Tapera existe carência de 
absolutamente todas as necessidades básicas e com a sua ajuda 
podemos fazer diferença naquele lugar. Deixe Deus lhe usar e 
doe um pouco daquilo que não vai lhe faltar: amor! Procure a 
irmã Rosária e faça sua doação.

MIN. EVANGELISMO E MISSÕES

Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de 
compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo, 
proclamando o Evangelho e contextualizando a sua mensagem 
através da evangelização em todos os lugares. 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.


