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Giulyan Vitória
Othon Brian
Elení Medeiros
Mitchel da Silva
Antônio Carlos
Cícero dos Anjos
Digila Cyntia
José Alan
Alessandra Roberta
Paulo Sérgio
Tércio Pereira
Fabiana de Cássia
Beatriz Maria
Manoel Farias
Andrea Ediângela

98800-7497
99922-7408
98837-7577
99910-7150
98832-4756
99331-6979
98877-9721
99144-6023
98843-6652
98823-8354
98835-0875
98839-0265
98832-6543
98705-3409
99621-7070

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

@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;
7 Ministério de Jovens;

Meditação

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

18

JUNHO

TREINAMENTO DIACONAL
na Gênesis

25

JUNHO

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
na Gênesis, às 19h

09
MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

"Sacrifícios
agradáveis a Deus
são o espírito
quebrantado; coração
compungido e
contrito, não o
desprezarás, ó Deus."
Salmos 51-17

JULHO

Às vezes não temos
nada para oferecer
ao nosso Pai.
Procuramos e não
encontramos,
enquanto o que
Deus quer é
simplesmente nosso
coração. Conhecer a
Deus é ir mais além
é rasgar os céus
com o coração. É
tocar a Deus com
uma oração de UM
QUEBRANTADO
CORAÇÃO! Porque
isso move o coração
de Deus!

informativo semanal

POP BOX PIPOCA GOURMET

PIPOCA GOURMET

Sabores exclusivos como Churros, Nutella com
Ninho, Chocolate com M&M’s e muito mais!
Shopping Parque Maceió - 2º piso
Instagram: @popboxpipocagourmet
Encomendas/contato: 99381-6086/99801-1000

Divulgue sua empresa pelo secretaria@ibgenesis.com.br
Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 12 de junho de 2016 - Nº424

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

HORA DE VOLTAR PARA CASA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Um pouco, e não me vereis; e outra vez um pouco, e
ver-me-eis; porquanto vou para o Pai.”
(João 16:16)
Jesus conhecia o seu futuro porque sabia qual o plano do pai
para si. Pouco sabemos porque não buscamos conhecer o
plano de Deus para nós, tampouco nos dispomos a cumpri-lo
quando isto vai exigir forte renúncia nossa. E não raro
negligenciamos o simples estar na sua presença, fonte de
revelação e conhecimento. Por isto, não sem causa, Deus
“ribombou” dos céus uma declaração comovente: Eis aí o meu
filho amado, ele só faz o que me dá prazer”. Ele conhecia o
plano, Ele se dispôs a cumprir o plano.
Holman Hunt, líder da Irmandade Rafaelita, fez um quadro
incrível sobre o nível de consciência plena de Jesus, ao qual
denominou de: A sombra da morte. Nele Jesus está na
carpintaria, semidesnudo, com o serrote descansando em um
cavalete, com as mãos para cima e os olhos erguidos para o
céu. O sol da tarde entra na carpintaria e projeta a sombra do
seu corpo em uma trave onde ele coloca as ferramentas do seu
uso na carpintaria, gerando uma impressão de que ele estava
crucificado naquela trave. Uma mulher de joelhos compõe e
completa a cena, supostamente Maria, mãe de Jesus. Não dá
para ver direito porque o rosto não aparece, mas a posição
sugere sofrimento. O quadro retrata uma cena muito próxima
da real, Jesus era filho de carpinteiro e a bíblia diz que ele
ajudava seu pai na carpintaria. Imagino que entre as peças que
muitas vezes fabricou, estivessem as muitas peças de cruz que
o Império Romano utilizava para castigar os transgressores.
Contam que houve uma época que haviam tantos condenados
que faltou madeira para fabricar tanta cruz. Não é difícil de
imaginar que ele deve ter muitas vezes imaginado: “Um dia
será a minha”.
Não conhecer o futuro pode produzir muitas inquietações, mas
é uma dádiva divina para preservação das nossas emoções. E
Jesus sabia disto, porque viveu na pele a angustia do
conhecimento antecipado. Por isto mesmo nos deixou
recomendações expressas, que nos orientavam a não nos
envolvermos excessivamente com as tensões do futuro, como:
(Mateus 6:34) - “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia
o seu mal.” Ou com o sustento de cada dia: (Mateus 6:25) “Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem
quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário?”
Tão certo como é a água quem nos hidrata matando a nossa
sede, estou de que ele queria preservar as nossas emoções
quando nos recomendou diminuir o nível angustiante de
preocupações acerca do futuro, fato tão comum na existência
humana.

O conhecimento do plano e do que aconteceria no seu amanhã
deve ter a ele próprio produzido muito estresse. Porém, houve
um momento que certamente a consciência plena das coisas
que estão por vir contribuíram muito para a alegria do coração
de Jesus. Ele sabia que estava se aproximando da hora de voltar
para casa. A cada anúncio deste momento aos seus discípulos
causava dois tipos de sentimentos: “Nos discípulos um
sentimento de desespero, de orfandade (Jo 14:18), e Nele de
êxtase.” Ainda mais quando tinha consciência de estar voltando
com a missão cumprida. Penso que este é o sentimento que
deveria nortear o nosso coração, mas estamos com o nosso
cordão umbilical ligado a terra e não ao céu. João disse que ele o
apareceu dizendo: (Apocalipse 22:20) - “Aquele que testifica
estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem,
Senhor Jesus.” Ligados no futuro, este deve o sentimento e a
grande revelação do amanhã. Ele está voltando, como prometeu
não nos deixou órfão, virá nos buscar.
- FIM -

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.

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).

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.

MOMENTO GERAÇÕES
No próximo sábado, dia 18 de junho, às 19 teremos mais um
momento gerações com o tema “Perspectiva & Realidade”.
Será uma noite de celebração, palavra, comunhão e diversão.
Além disso, será o nosso tradicional culto matuto. Venha a
caráter!

AÇÕES EM PROL DO RETIRO
ESPORTIVO
u Projeto Saúde Solidária t
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. Os atendimentos serão feitos sempre aos sábados,
até o dia 9 de julho. Para consulta de preços e agendamento das
consultas, falar com Cida (98704-8498) ou Vera (988628592).
u Café Regional t
No próximo domingo, 19 de junho, após o culto, você e sua
família vão poder desfrutar de um delicioso café regional por
apenas R$10,00 por pessoa! Os ingressos já estão à venda com
os integrantes do Ministério de Esportes. Crianças de 5 a 10
anos pagam R$ 5,00. Convide os amigos e aproveite este
momento de comunhão para colocar o papo em dia!
u Noite matuta t
A tradicional noite matuta também não poderia faltar! Comidas
típicas, brincadeiras e muita comunhão prometem animar a
noite da sexta-feira, 24 de junho, às 20h, na casa do Eduardo e
Renata, localizada no Residencial Porto Belo, na Av. Jorge
Montenegro de Barros, nº 25, Santa Amélia. O valor é uma
pechincha: R$ 20,00 por pessoa, sô! Crianças de 5 a 11 anos
pagam somente R$ 10,00. Os ingressos estão à venda! Adquira
o seu, porque vai ser arretado de bom!
u Noite do sanduba t
No domingo, 10 de julho, depois do culto, você também não
precisará se preocupar com lanche, porque teremos um
sanduba de primeira te esperando + refri ou suco por apenas
R$ 5,00. Você se satisfaz e abençoa a obra do Senhor na
realização do nosso 11º Retiro Esportivo. Comer assim é bom
demais, não é? Os ingressos estarão à venda em breve. Fique
ligado!

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS
Precisamos de voluntários em várias áreas para o Retiro
Esportivo! Nossas reuniões acontecem às terças-feiras, às
19h30, aqui na igreja. Mais informações com Eduardo
Montenegro pelos números (82) 99611-5538/98856-3661.

