ESPAÇO BUSINESS
04.Abr : Marcus Ricardson

) 98844-2553

05.Abr : José Bernito

) 99900-0797

05.Abr : Marcielle de Medeiros

)-

06.Abr : Deiwid da Silva

) 99942-3309

09.Abr : Lizandra Dianna

)-

MAQFIT
Revenda de máquinas e acessórios para ginástica
Endereço: Av. Fernandes Lima, 4538 - Farol
CEP. 57050-000 - Maceió/AL
Fones: (82) 3338-2668 / 99930-3067
E-mail: maqfit.al@gmail.com

Maceió, 03 de abril de 2016 - Nº414
informativo semanal

Se você tem uma empresa e gostaria de divulgá-la
gratuitamente, o Espaço Business é para você! Envie seu
logotipo junto com as informações acima para
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a
cada informativo. Aproveite!
Atividades Semanais

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;

"Agora, pois,
SENHOR, que
espero eu? A minha
esperança está em
ti." Salmos 39:7

5 Término da Construção;

Meditação

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

09

ABRIL

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

10

ABRIL

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

15 a 17
XIV ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

ABRIL

Não há ninguém em
quem possamos
esperar com tanta
certeza de ajuda,
como no Deus do
Céu, o Senhor da
vida. Na verdade,
Ele é o Único Senhor
que não muda.
Mudarão os céus e a
terra, o mar e tudo
o que nele há, mas a
Palavra, o Verbo de
Deus, jamais
mudará! Permanece
igual a Si mesmo
para sempre,
portanto, podemos
confiar na Sua
Pessoa.

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
14:00 - Ensaio dos Adolescentes
15:00 - Esportes
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-99938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98877.2550/99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br
Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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TRANSFERÊNCIA DE AUTORIDADE
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes
autoridade sobre os espíritos imundos, para os
expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e
todo o mal”.
(Mateus 10:1)
Uma das realidades mais chocantes que podem afetar a vida
de uma pessoa desde tenra idade é a possessão demoníaca. Os
malefícios que uma casta de demônios podem fazer em uma
pessoa são expressivamente grandes. A bíblia conta de
pessoas que possuídas por demônios que tinham ataques
epiléticos, que se lançavam no fogo, outras vezes até na água
(Mt 17.15) e que Judas sob a influência de Satanás chegou a
vender por 30 moedas de prata, o preço de um bom escravo, a
indicação de quem era Jesus. Maria Madalena serve de uma
boa amostra do que estamos falando, ela foi uma mulher linda
que era oprimida por uma legião de demônios, fruto, lógico,
dos pecados que havia cometido. Demônios não têm a
liberdade de ir entrando assim em qualquer um livremente.
Tem também tem casos chocantes como demônios que faziam
homens dormir em sepulcros, que cadeias não conseguiam
prender, tamanha a força de demônios agindo coletivamente
dentro de um ser humano. A possessão infantil está presente
na bíblia, em um flagrante de impiedade do reino das trevas.
Libertar um homem possuído por uma legião é uma tarefa que
só pode ser conseguida se estivermos debaixo de uma unção
de vida no altar com Deus.
Nos dias de Jesus festa era generalizada, os demônios estavam
levando vida fácil, operavam livremente em meio a uma
religiosidade frívola e pactual, sem experiência vivas com
Deus. Eram herdeiros de Abraão e para eles isto bastava.
Porém os demônios todos os dias eles espalhavam intrigas,
fomentava disputas, produzia fofoca, distribuía enfermidades,
gerava amargura, inveja, inquietação, mal estar entre os
irmãos. Aquela balburdia estava com os dias certos para
acabar. Durou até Jesus chegar. Ele foi alguém que cedo já se
dedicou a busca contínua de Deus, e ao exercer seu ministério
o fez com muita autoridade, libertando possuídos, curando
enfermos. Atraía multidões justamente por isto, pessoas que
já haviam buscado ajuda nos médicos, nos sacerdotes e nos
discípulos e não haviam conseguido, em Jesus encontrou cura
e libertação.
Um dos momentos mais belos do cristianismo é este, o
momento que o homem vai receber a transferência de unção
para que na autoridade divina ele possa triunfar em um mundo
completamente desconhecido, o mundo espiritual. O espírito
que agia em Jesus agora é transferido para cada discípulo, para
que eles pudessem fazer como Ele fazia.
Não pense que a possibilidade era baixa de alguém desejar
tomar proveito financeiro desta unção e com isto desejar

receber dinheiro por uma libertação ou cura divina efetivamente
praticada. Sabendo disto, Jesus recomendou: (Mateus 10:8) “Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai”.
Então agora já temos duas informações importantes acerca do
lado carismático do cristianismo, sem dúvida um dos lados mais
emocionantes. A unção já foi dada, agora podemos usar, e
quando o milagre ou a libertação acontecer, não devemos
receber um real por isto. Jeazi tentou receber e ficou leproso (2
Rs 5:19-27). Agora falta apenas a terceira e última informação.
A transferência de poder já foi feita por Jesus, porém para ela
funcionar você vai precisar associar Jejum com Oração. Quando
fizer sito, todos os demônios serão expulsos, toda enfermidade
vai ter que sair.
- FIM -

FEIJOADA
Que tal saborear uma maravilhosa feijoada e ainda ter
comunhão com os irmãos? Tudo isso será possível no domingo,
10 de abril, após a Escola Bíblica, por apenas R$10,00. Crianças
menores que 10 anos não pagam. Toda renda será revertida
para a realização do próximo Encontro de Casais com Cristo. Os
ingressos estão a venda a partir de hoje.

ACHADOS E PERDIDOS
Informamos que foi encontrado no berçário uma aliança
dourada. Se você perdeu uma aliança e acha que esta lhe
pertence, entre em contato com a secretaria da igreja.

XIV ECC
Em abril (de 15 a 17) realizaremos o nosso XIV ECC (Encontro
de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um
serviço da Igreja, em favor da evangelização das famílias.
Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da
família, mostrando pistas para que os casais se reencontrem
com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e,
principalmente, com Cristo. Para isto, busca compreender o que
é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso com a dignidade da
pessoa humana e com a Justiça Social. A evangelização do
matrimônio e da família é missão de toda a Igreja, em que todos
devem cooperar segundo as próprias condições e vocação.
Convocamos os amados irmãos a estarem orando por mais este
grande evento evangelístico de nossa igreja. Contamos com
todos vocês!

DANCE PARA DEUS!
O Ministério de Dança convida a você que tem mais de 15 anos
(homens e mulheres) e tem habilidade e chamado para dançar
para Deus a entrar para o ministério. Os ensaios são sempre
aos sábados, às 15hs, na sala de dança. Os interessados devem
procurar a irmã Thayse Mary (98864-4327/9900-4589).
As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às
14h com a Tia Leka (98853-8032).

INFORMAÇÃO GERAL 1
A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de
nossa quadra, TODAS e quaisquer atividades estão suspensas
até que as obras sejam concluídas. Informações com o diácono
Ulisses. Agradecemos a compreensão.

INFORMAÇÃO GERAL 2
Informamos a todos os membros que o acesso à sala de
SONOPLASTIA, localizada no pavimento superior, NÃO está
liberada para pessoas não autorizadas, a fim de evitar possíveis
transtornos. Pedimos aos pais que também fiquem atentos a
esta novidade e orientem seus filhos. Contamos com a
colaboração dos irmãos e agradecemos a compreensão.

INTERCESSÃO
O Senhor se agrada de que dediquemos um tempo de atenção
exclusiva a Ele. A oração é condição essencial para a
solidificação da nossa fé. Venha participar dos momentos de
intercessão que ocorrem todos os domingos, às 17h e às
quartas, 19h, na Gênesis. Aguardamos você!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de abril. Para isto você deve
mandar um e-mail até o dia 13 de abril para
secretaria@ibgenesis.com.br contendo:
► Nome do pai e da mãe completos,
► Nome da criança completo;
► Data de nascimento;
► Uma foto anexado ao e-mail.
Importante: a apresentação só será possível mediante o envio
das informações solicitadas.

