ESPAÇO BUSINESS
06.Jun : Anne Kelly

) 99609-4950

07.Jun : Juliana Patrícia

) 98868-5755

08.Jun : José Jorge

) 98897-2505

08.Jun : Edilene Maria

) 3359-6186

10.Jun : Robson Lopes

)-

11.Jun : Hélio Luiz

) 99108-2876

LEÃO IMPERMEABILIZAÇÕES E
PINTURAS - Serviços realizados em obras
de construção civil prediais e residenciais.
Procurar irmão Eduardo Leão ou Laís Marinellen
ou pelos fones 99839-3944/98852-9626.
E-mail: timotioleaoimper@hotmail.com

Maceió, 5 de junho de 2016 - Nº423
informativo semanal

TOQUEVISUAL - Rep. Rommanel,
Boulevard, Eudora, Ed. Gospel e Herbalife
Livros, bíblias, bds, DVD, perfumes, etc.
Procurar professor Jorge Valdo ou Elza na igreja
ou pelos contatos 98827-7316 / 99932-4506
99822-0174 // mczjvaldo@hotmail.com
Divulgue sua empresa pelo secretaria@ibgenesis.com.br
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;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;

Meditação

7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

11

JUNHO

JANTAR DOS NAMORADOS
na Gênesis, às 19h

18

JUNHO

TREINAMENTO DIACONAL
na Gênesis

25

"Porque nele se
descobre a justiça
de Deus de fé em
fé, como está
escrito: Mas o justo
viverá da fé."
Romanos 1:17

JUNHO

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
na Gênesis, às 19h

A justiça pela fé!
Você tem sofrido
injustiças? Está
sofrendo acusações
e perseguições no
seu dia a dia? ORE!
Peça ao Senhor que
te guarde. Peça pra
Ele fazer os teus
inimigos enxergarem
o que você tem
passado. Acredite
que Ele é um DEUS
VIVO! A fé em Deus
nos faz crer no
incrível, ver o
invisível e realizar o
impossível.

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

Mais informações na página 4

PERTURBADORES
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes
homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade.”
(Atos 16:20)
O evangelho de fato incomoda, perturba. Incomoda porque
nos confronta naquilo que não gostamos de ser confrontados:
No nosso pecado. Já percebeu como a primeira ação do homem
depois do pecado consumado é tentar escondê-lo. É assim
desde o princípio. Quando Davi soube que Bate-Seba havia
engravidado, fruto da relação que havia mantido com ele,
mandou chamar Urias, seu marido. Armou um estratagema
para fazê-lo dormir com sua esposa adúltera, tudo para fazê-lo
pensar que o filho era seu. Não deu certo, ele fez pior: Enviou
uma carta pelo próprio Urias para o comandante do seu
exército em guerra, ordenando que colocassem o pobre
homem traído no front de guerra com a finalidade de expô-lo
ao mais elevado risco de morte. O que não demorou a
acontecer. O Rei fez de tudo para varrer para baixo do tapete o
seu pecado.
Natã era um perturbador. Deus o incomodou a confrontar Davi,
e anunciar a sentença e o juízo divino: (II Samuel 12:10) “Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa,
porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o
heteu, para ser tua mulher.” Era fácil para Natã ser um
perturbador? Era nada, corria risco de vida. Se o rei não
reagisse bem aquela poderia ser a última ação do profeta. No
entanto, os perturbadores não se intimidam diante dos
desafios propostos por Deus. Neste caso o rei Davi tomou uma
postura coerente, se arrependeu do seu gravíssimo pecado e
foi enfrentar os sofrimentos correspondentes a gravidade dos
seus erros, certo de que poderia ter uma segunda
oportunidade com Deus.
João Batista foi outro perturbador. Ninguém tinha coragem de
avisar ao Herodes e Herodias do pecado hediondo que haviam
cometido. Coisa que contando muita gente vai duvidar. Mas
não é que este infeliz tomou esta mulher do seu próprio irmão
Felipe com quem era casada? E quem disse que João se
intimidou? Apontando o dedo em riste na cara de Herodes, ele
confrontou duramente o pecado dos dois. Era fácil fazer isto?
Era nada! A partir daquele momento Herodias ficou buscando
uma situação para matá-lo: (Marcos 6:19) - “E Herodias o
espiava, e queria matá-lo, mas não podia.” É certo que sua
coragem e a perturbação que causou ao casal custou sua
própria cabeça. Mas é como afirmou Paulo, mas vale fazer a
vontade de Deus do que preservar a vida: (Atos 20:24) - “Mas
em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que
cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi
do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça
de Deus.”
A primeira vez que alguém se queixou explicitamente da
existência de “perturbadores na cidade” foi em Filipos, quando

Paulo e Silas anunciavam o evangelho (16). Eles conheceram
uma mulher possessa de um espírito maligno de adivinhação
que passou a segui-los. Ela ganhava muito dinheiro com esta
enrolação, fazendo previsões sobre a vida e o futuro dos outros.
Os lucros auferidos eram repassados para seus “donos”. Ora,
Paulo percebendo aquela opressão, olhando firme para moça
mandou que aquele espírito imundo saísse da pobre mulher. Os
donos daquela moça vendo que agora sem a influência do
espírito maligno não adivinhava mais, perceberam que não
tinham mais como ganhar as somas elevadas de dinheiro com
suas adivinhações. Ficaram revoltados e passaram a perseguir
Paulo e Silas acusando-os de persuadir o povo, perturbando a
cidade, ensinando costumes que não eram seus.
Estamos orando para que a nossa comunidade de fé se torne
uma fábrica de perturbadores, que daqui saia uma multidão de
homens e mulheres decididos a em nome da instalação do Reino
de Deus na terra, perturbemos Maceió.
- FIM -

OFERTA DE CEREAIS
O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz,
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível,
nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo
domingo de cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e
auxiliarmos nossos irmãos que estão com alguma dificuldade.
Firme esse compromisso com Deus e com seu próximo! Leia
Tiago 2:14-17.

CONHECER E SER CONHECIDO
Convidamos os irmãos que vieram de outras comunidades,
estão congregando conosco e ainda não foram aclamados
como membros para dois encontros que ocorrerão nos dias 19
e 26 de junho às 9h, na igreja, durante a escola bíblica
dominical. Maiores informações: Valdelania (99970-7123) ou
Luis Santos (99943-0888).

TREINAMENTO DE DIÁCONOS
Convocamos todos os diáconos(isas) e obreiros(as) da Igreja
Batista Gênesis para participarem da nossa quarta palestra de
uma série de treinamentos com realização trimestral, onde
teremos como preletor o Pastor Guilherme. O treinamento será
dia 18 de junho, às 14h, na Igreja Batista Gênesis. Sua
participação é muito importante, para cada vez mais servirmos
com excelência a noiva do Senhor.

CURSO DE LIBRAS
Sabia que a Língua de Sinais é o segundo idioma oficial do Brasil?
Além disso, ela proporciona mais agilidade no seu raciocínio,
destaque no currículo, aproximação com o público surdo e
quebra de paradigmas e preconceitos. Se você quer vivenciar
tudo isto, não perca tempo, só temos 30 vagas!
Quando: de 26 de maio a 8 de julho, sempre às quintas e
sextas-feiras; Horário: das 19h às 21h; Quanto: R$ 15,00;
Por quem: Klewerson e Wesley (professores surdos); Mais
informações: Miriam (99622-2228); Noélia (98831-9905);
Edson (98725-5717); ou Andressa (99992-5593).

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS
Se você deseja servir a Deus de todo o seu coração, uma ótima
oportunidade é o Retiro Esportivo. Precisamos de voluntários em
várias áreas e temos certeza que você encontrará uma para
melhor servir! Nossas reuniões acontecem às terças-feiras, às
19h30, aqui na igreja. Mais informações com Eduardo
Montenegro pelos números (82) 99611-5538/98856-3661.

PROJETO SAÚDE SOLIDÁRIA
Está de volta o projeto saúde solidária que oferece vários
serviços de saúde e estética a preços populares.
Disponibilizamos limpeza de pele, depilação, massagem
moderada e anti-stress, reflexologia nos pés e esfoliação
corporal. Toda a renda será revertida para o retiro esportivo. Os
atendimentos serão feitos até 10 de julho, sempre aos
sábados. Para consulta de preços e agendamento das
consultas, falar com Cida (98704-8498) ou Vera (988628592).

VAMOS TOMAR CAFÉ JUNTOS?
Você é nosso convidado especial para um delicioso café
regional e preciosos momentos de comunhão! Será logo após o
Culto da Família, no dia 19 de junho. Aguardamos vocês, para
isso, garanta já o seu ingresso e seja um colaborador do
próximo retiro esportivo. Valor: R$ 10,00. Maiores
informações: Vera (98862-8592) ou Marcos Antônio (999740057).

JANTAR DOS NAMORADOS
O mês mais romântico do ano chegou e você já pode preparar
seu coração, porque teremos um jantar maravilhoso “Na Roça”
com muitas novidades para namorados, noivos e casados. O
jantar será no dia 11 de junho, às 19h, e os ingressos estão à
venda, custando R$ 60,00 por casal.

