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Doralice Maria
Rita de Cássia
Railza Guedes
Luiz Mário
Elaine Patrícia
Mirela Azevedo
Telma Maria
Nívia Helena
Marcos Antônio

Feliz Aniversário!
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;

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

09

JULHO

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

10

JULHO

CULTO DE CEIA
na Gênesis, às 18h

15 a 17
RETIRO ESPORTIVO
Externo (fora)

"Eu os estou enviando
como ovelhas entre
lobos. Portanto, sejam
astutos como as
serpentes e sem malícia
como as pombas."
Mateus 10:16

Meditação

6 Restauração das Famílias;

JULHO

SUSTENTAR CONSULTORIA

99939-8543
98805-1405
98866-6577
98817-7238
99327-9013
3031-5000
98801-8257
99327-5274

Ser astuto como uma
serpente não quer dizer
ser enganador. Significa
ser atento e prudente.
Como Cristão, buscando
viver de forma honesta e
correta, não faltarão
ocasiões em que outras
pessoas tentarão tirar
proveito da sua
honestidade. Contudo,
nada que o inimigo faça
justifica recorrer às
mesmas atitudes.
Quando tentamos
revidar, ou até às vezes
apenas nos defender, há
um perigo de cair no
pecado, é por isso que
também é preciso saber
agir como as pombas.
Peça a Deus o controle
do Espírito em situações
de confronto ou ataque.
Ele é fiel e atenderá.

Consultoria em Meio Ambiente, Segurança e
Medicina do Trabalho. Serviços: Serviços:
Elaboração de Licenciamentos, Projeto de
Incêndio, Gerenciamento de Resíduos, e outros.
Fones: 82 99316.1898 (Oi)/99627.6618 (Tim)

Maceió, 03 de julho de 2016 - Nº427
informativo semanal

DELÍCIAS DA MAMÁ
Sua mais nova opção de doceria gourmet!
Fazemos bolos na marmita, pipocas e vários
tipos de doces gourmet. Mais informações
com a Isabella pelos fones 99615-3927 ou
98813-9302.

U

Divulgue seu negócio pelo secretaria@ibgenesis.com.br
Atividades Semanais

Pastores e Presbíteros

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

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

Informações pág. 4
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

QUEM PENSA MAIS SOFRE MENOS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma
coisa, como de nós mesmos; mas a nossa capacidade
vem de Deus”.
(II Corintios 3:5)
A vida disciplinada ao pensar antes de agir vai demandar
treinamento, pedir vigilância, até que este novo modo de viver
esteja incorporado ao seu cotidiano diário de vida. Este novo
estilo de vida não irá ocorrer do dia para noite, não acontece
como em uma cena de mágica.
É lógico que contamos com a ajuda de Deus quando desejamos
incorporar um estilo de vida melhor, e é lógico que Ele quer,
pode e vai nos dar uma capacidade estendida de pensar. Existe
um livro bíblico só dedicado à arte de pensar antes de agir. Ele é
repleto de conhecimentos adquiridos pelo homem mais sábio
do mundo, mas que não conduziu sua vida pelo trilho do
pensar antes de agir. Passou parte significativa da sua vida
desviado, na velhice voltou para Deus e nos ensina com muita
sabedoria sobre o pensar antes de agir. O livro é cheio de
pérolas, como esta: “Alegra-te, jovem, na tua juventude, e
desfrute o teu coração nos dias da tua mocidade; anda pelos
caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus
olhos; sabe, porém, que de todas estas cousas Deus te pedirá
contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da
tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são
vaidade” (Eclesiastes 11:9-10).
Muita gente se dá mal aqui. Agir sem pensar já produziu
desconfortos sérios na vida de muitas pessoas, e em alguns
casos com prejuízos profundos e difíceis de serem reparados.
Muitas vezes uma palavra não filtrada pelo pensamento produz
desconfortos, prejuízos emocionais, quando não arruínam
relacionamentos. Hoje o convite que fazemos a você é que se
discipline a pensar antes de agir.
Um dia, ouvi história muito interessante de como um amigo
havia alcançado um emprego e um cargo que era o sonho de
consumo de todos na companhia. Ele me disse: No começo da
minha carreira profissional um colega de trabalho tentou me
seduzir a fazer parte de uma quadrilha em formação na
empresa para desvio de combustível. Além de não concordar
com aquilo, ameacei denunciá-lo se percebesse que isto
estava ocorrendo. Felizmente a quadrilha não se formou, este
amigo logo pediu demissão e foi embora. Eu continuei ali
trabalhando por muitos anos, no mesmo cargo, com a carreira
meio estagnada. Quinze anos depois, qual não foi minha
surpresa quando recebi o telefonema deste amigo, informando
que se tornara presidente de uma multinacional e que
precisava de uma pessoa de confiança para um cargo
estratégico na empresa. Foi assim que cheguei aqui, por
pensar antes de agir, por ter sido emocionalmente forte. Quem
um dia foi instrumento de Satanás para me manipular, para me

prejudicar, me abençoou com esta oportunidade.

2ª EXPO KIDS

A bíblia está repleta de casos de pessoas que não pensaram e se
deram muito mal com suas atitudes, tais como: Sansão no seu
casamento, Davi com Bate Seba, Ananias e Safira com a mentira
que contou aos apóstolos. Em todos os casos o sofrimento foi
grande, mas no caso do casal Ananias e Safira o caso foi bem
mais grave porque eles foram fulminados imediatamente.

Atenção, papais e mamães! O Ministério Kids já está a todo
vapor preparando a nossa 2ª Expo Kids. Com o tema “Ganhar
crianças para Cristo é melhor que ganhar medalhas de ouro”, o
evento acontecerá no dia 6 de agosto, às 19h, aqui na igreja. E
você já pode inscrever seu filho por apenas R$ 5,00. Mais
informações com as tias do Kids.

Venha comigo, me acompanhe, eu estou com o propósito de só
agir depois de pensar. Afinal, cérebro foi feito para isto mesmo.
Você conhecerá os benefícios de uma vida disciplinada a prática
de pensar antes de agir.

MOTORISTAS, FIQUEM ATENTOS!

- FIM -

11º RETIRO ESPORTIVO
De 15 a 17 de julho, estaremos realizando nosso 11º Retiro
Esportivo, com o objetivo de alcançar jovens não-cristãos da
comunidade para Cristo, por meio de estratégias evangelísticas
esportivas, no Acampamento Batista, em Paripueira. Com o
tema #DeQueLadoVocêEstá, baseado em João 1:5, as
inscrições estão abertas e custam R$ 20,00 por atleta. Você que
é cristão pode participar de três maneiras:
* sendo um trabalhador voluntário no retiro;
* investindo financeiramente para que jovens participem;
* orando para que Deus resgate os jovens que participarão, firmando-os no Caminho, e pela saúde e família
dos voluntários.

CAMISA RETIRO ESPORTIVO
Já estão a venda as camisas do próximo Retiro Esportivo! Não
perca a oportunidade de adquirir um lindo produto e ainda
contribuir com uma ação que resgata vidas. As camisas custam
R$ 32 à vista e R$ 35 no cartão de crédito. Lembrando que toda a
renda é revertida para o Retiro Esportivo.

Com o objetivo de otimizar o número de carros no
estacionamento, a diaconia tomou algumas medidas
importantes:
Æ Os carros em alguns setores do estacionamento precisam ser
enfileirados, "trancando" uns aos outros. Sendo assim,
pedimos para que, assim que terminar o culto, retire seu
veículo para permitir a saída dos outros veículos. Caso tenha
reunião ou outro compromisso após o culto, pode procurar
outra vaga disponível no estacionamento e voltar pra sua
responsabilidade;
Æ Os carros utilitários devem ser estacionados,
obrigatoriamente, no lado direito do setor 3 do estacionamento
(em frente à quadra);
Æ Temos vagas exclusivas para deficientes físicos, mais
próximas à rampa da entrada do templo;
Æ Não é permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia para
deficiente visual da igreja. São duas multas, uma é infração
grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$ 127,69 de
multa (além da remoção do veículo) e a outra é gravíssima,
representa 7 pontos na CNH e pode custar R$ 191,54 de multa
(além da remoção do veículo);
Æ Lembre-se: por questões de segurança das crianças e
facilidade para manobrar, recomendamos estacionar sempre
de ré!
Agradecemos a compreensão!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
SANDUBA NIGHT
O Retiro Esportivo está quase chegando mas você ainda pode
abençoar e ser abençoado. 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 já estão à venda.
Fique ligado!

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de julho. Para isto você deve
mandar um e-mail até o dia 13 de julho 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.

