DIAS

SERVIÇO

QUA
15/10

Dirigente
Água

-

Ofertório

-

Recepção 1

-

Recepção 2

-

Mon./Port.

-

Kids

-

Estac.

-

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;

"Deus resiste aos
soberbos, mas dá
graça aos
humildes."
Tiago 4:6

5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

25

OUTUBRO

COMEMORAÇÃO MÊS DAS CRIANÇAS
Organização: Gênesis Kids

31

OUTUBRO

2º SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
de 31 de outubro a 02 de novembro

09
CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

NOVEMBRO

Meditação
O arrogante gosta
de pisar nos mais
simples, gosta de
escarnecer e
humilhar os outros,
mas ele se esquece
de que Deus resiste
aos soberbos. Esse
tipo de pessoa,
nunca chega a lugar
algum, pois o que
humilha, um dia
será humilhado.
"Quando vem a
soberba, então vem
a desonra; mas com
os humildes está a
sabedoria".
(Provérbios 11:2)

Maceió, 19 de outubro de 2014 - Nº347
PB. DILSON

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
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

informativo semanal

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

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

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: 3342-2881 / 9627-0749

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

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Informações na página 04
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

“ESCONDA-SE”
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Retire-se daqui, vá para o leste e esconda-se no
riacho de Querite” (1 Rs 17.3)
Elias era um simples porta voz de Deus. Um homem que surgiu
do nada, oriundo de uma cidade tão pequena que ninguém
sabia nem onde era. Sabemos apenas que se chamava Tisbé,
na região de Gileade. No entanto, era de um homem
exatamente assim que Deus necessitava alguém que não tinha
nada a perder e que também não tinha nada a ganhar, porque
sua relação com as coisas deste mundo simplesmente
inexistia. Para ele viver era profetizar, pregar, anunciar o
“recado de Deus”.
Israel estava sendo governada por um casal desajustado,
embora o Rei fosse Acabe, quem governava era Jezabel. Veja o
que o texto diz deste tempo e deste casal: (I Reis 16.31) – “Não
se contentando pecar como pecou Jeroboão, Acabe fez pior e
casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios; e foi e
serviu a Baal, e o adorou”. Era para confrontar esta situação
do país que Deus trouxe do nada o profeta Elias, ele saiu da
completa obscuridade de um dia para o outro, para se tornar o
centro das atenções de Israel.
Baal era uma divindade mitológica canaanita. Eles
acreditavam que era Baal que dominava à chuva, quem
produzia o milagre da multiplicação das plantações. Deus vai
usar Elias para anunciar que a partir dali a nação de Israel
saberia que é que controla o tempo: (I Reis 17.1) - “Então
Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive
o SENHOR Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes
anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha
palavra”. Percebe o que Deus está fazendo? Ah é? Quer dizer
que quem manda chuva é Baal? Pois agora vou ensinar a vocês
da forma correta de crer. E perceba, ele não anunciou alguns
meses de seca, anunciou que eles não teriam chuvas durante
anos. Gosto do humor de Deus, ele é ácido e inteligente.
Imagine o desespero que não foi para aquele povo, e notem
que o pecado foi introduzido pelo Rei e pela Rainha, mas agora
todo o povo estava sofrendo. É sempre assim, por sito temos
que interceder constantemente por nossos governantes.
Depois de anunciar que os céus não dariam mais chuva
segundo sua palavra conforme a ordem e a direção recebida de
Deus, o Senhor ordenou que ele se escondesse. Esta ordem é
profundamente conflitante. Elias poderia dizer: “Eu, me
esconder? Não sou um profeta? Não agi seguindo sua
direção?” Deus não poderia guarda-lo? Sim, mas preferiu que
estivesse recluso, que saísse do “olho do furacão”, que
deixasse de ser o centro das atenções, que acalmasse suas
emoções, que deixasse o rei em pânico sem ter notícias de
onde estava o profeta sabendo que o quadro só mudaria
quando ele voltasse à cena novamente para liberar as chuvas

para caírem. Fique oculto Elias, foi à ordem do Senhor. Deixe o
rei em pânico sem saber onde está.
O profeta ficou escondido durante três anos, até que a fonte do
rio começou a acabar. Estava na hora de sair da reclusão, a lição
de que Baal não governa nada, que a ideia da sua existência é
apenas um embuste já havia sido dada. Três anos após, longos
três anos, a palavra de ordem foi dada por Deus a Elias: (I Reis
18.1) - “E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do
Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te
a Acabe; porque darei chuva sobre a terra”. Eles já sabiam que
Deus é o Senhor, e que ele governa sobre todas as coisas. Agora
sim Elias poderia sair do esconderijo, voltar novamente à ribalta,
dando ordem aos ventos, mandando as nuvens que se
apresentassem, porque Elias é Elias e Deus é Deus. Esta
parceria fez uma grande diferença naquela geração, fará hoje
também se nós nos sujeitarmos ser os Elias da nossa geração,
instrumentos vivos de transformação de Deus para esta
sociedade carente da presença de Deus e do seu controle sobre
todas as coisas. Não se esconda não, já está na hora de você
aparecer e se deixar ser usado por Ele.
- FIM -

PARTICIPE DO INFORMATIVO

FESTA DAS CRIANÇAS
No próximo dia 25 de outubro, a
CIBISA estará realizando um festaço
para as crianças. Será um momento
de muito louvor, teatro e participação
das crianças com direito a lanche e
lembrancinha. Essa festa começa às
14h e vai até às 17h e será aqui
mesmo, na Gênesis. Para maiores
informações entre em contato com a Paloma (9977-0682) ou
com a Letícia (8871-0017). Tragam seus filhos e divirtam-se!
# Festa das crianças | 25.Out | 14h | na Gênesis #

AVISO GERAL - FERIADOS
A Gestão de Ministérios informa que, em dias de
feriado seja ele municipal, estadual ou nacional,
nossa igreja estará fechada, ou seja, nesses dias
não teremos ensaios, prática de esportes,
reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados quando estes coincidirem
com os dias de Culto de Cura e Libertação (às quartas-feiras),
Escola Bíblica Dominical e Culto da Família (aos domingos).

Você deseja participar da construção de nosso
informativo? Então mande testemunhos, matérias
e sugestões para que possamos melhorá-lo ainda
mais. Participe mandando notícias para o e-mail:

comunicacao@ibgenesis.com.br

3 MINUTOS
Todas as manhãs você pode ser abençoado com palavras de 3
minutos que geram vida e nos ajudam a enfrentar o dia.
Adicione WhatsApp:
»Dilson (8851.5525)
»Paulinho (9900.4166)
»Marcus (8888.9889)

20.Out : José da Veiga Barros Neto

) 9352-5447

20.Out : Eduardo Sena da Silva

) 9173-2599

20.Out : Stephanie Karen S. Figueredo

) 9922-7360

21.Out : Jadilson Francisco de Moura

) 9930-0085

21.Out : Maria Luysa de Gouveia Almeida

) 8708-3044

22.Out : Paulo Anderson Caetano da S. Rocha ) 8816-9417
) 3352-4231
22.Out : Izaura Regina Martins
23.Out : Fabiana Rosângela de Cunha Oliveira ) 8801-9087
) 9618-3004

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

24.Out : Eliane Batista Guedes

25.Out : Leonilda Vieira de Araújo Neta

) 8814-3705

Informamos que as apresentações de crianças
ocorrem sempre ao 3º domingo do mês. A próxima
apresentação será no dia 16 de novembro.
Procure o Pb. Dilson ou Bráz para mais informações.

25.Out : Maura Maria do Santos

) 8808-4607

25.Out : Wanessa Gonçalves P. dos Santos

) 9311-1716

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

