ESPAÇO BUSINESS
SUSTENTAR CONSULTORIA
08.Ago : Maria Alice

) 98714-4858

12.Ago : Edmilson dos Santos

) 99608-1394

13.Ago : Sandervan Silva

) 99135-8313

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, 07 de agosto de 2016 - Nº432
informativo semanal

CRIE E ATIVE
Projete sua casa, seja feliz e extraia o máximo
do seu potencial. Crie sua casa conosco e ative
sua vida. Fale conosco: José Renan:
(82) 99995-5554 / 99319-0281 / 99612-0050
crieeative@crieeative.com / www.crieeative.com

U

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;

Meditação

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

13

AGOSTO

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

14

AGOSTO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

20

"E, assim como aos
homens está ordenado
morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o
juízo." Hebreus 9:27

AGOSTO

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
na Gênesis, às 19h

O que vem após a
morte? A resposta da
Bíblia resume-se em
uma só palavra:
julgamento. Quando o
corpo retorna ao pó de
onde veio, o espírito
volta a Deus
(Eclesiastes 12:7) para
ouvir o veredito divino
acerca da vida que foi
vivida. A vida nesse
mundo, um prólogo de
nossa história na
eternidade. É nosso
tempo de experiência!
Como temos usado
nossa liberdade,
tempo, saúde e
oportunidades? E,
acima de tudo, que
lugar tem Jesus Cristo
em nossa vida? Tudo
depende disso.

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. 03
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

A DISCIPLINA DO TEMPO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo
ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali
orava.”
(Marcos 1:35)
Não podemos desconsiderar os benefícios do sono, de uma
noite bem dormida. Uma noite mal dormida desorganiza todo
metabolismo do organismo, prejudica a síntese de alguns
hormônios, produzindo envelhecimento celular precoce e
obesidade entre vários outros tipos de prejuízos. Durante o
sono nosso organismo produz a leptina, um hormônio capaz de
controlar a sensação de saciedade - portanto, pessoas que tem
dificuldades para dormir produzem menores quantidades
destas substâncias. A consequência disso é ingestão
exagerada de calorias durante o dia, pois o corpo não se sente
satisfeito. Além disso, o grupo dos insones produzem uma
maior quantidade de um outro hormônio, a grelina, um
hormônio que está relacionado a fome e a redução do gasto de
energia. Portanto não entendam que sou contra o sono.
O cristianismo antes de ser uma religião, é um “modus
operandi de vida”. Cristo é o molde, suas atitudes, sua forma
de pensar, agir, quando esteve entre nós, deveriam servir de
inspiração e de matriz reprodutora de ações semelhantes nos
homens. Uma destas atitudes estava relacionada a disciplina
do sono. Dormiu a quantidade necessária solicitada pelo
organismo para recuperar as energias, para descansar o
corpo, não tinha por que ficar remanchando na cama. A vida
não beneficia os indolentes, os acomodados. Vencem como
muito mais facilidade os disciplinados, os esforçados.
Muitos exemplos bíblicos de homens de Deus que foram
disciplinados e aprenderam os benefícios de acordar cedo e
“fazer o dia render”: Abraão (Gn 19.27), Isaque (Gn 26.31),
Jacó (Gn 28.18), nos mostrando que a disciplina do sono pode
ser ensinada e portanto é um valor que deve passado de pai
para filho, de avô para neto. Há muita superproteção aqui.
Outro dia um mãe veio reclamar que seu filho havia se tornado
um preguiçoso, acomodado. Quando perguntei como ela
ensinava o rapaz enquanto ele era criança, percebi que o erro
vinha de longe. Ele passava o dia dormindo, e ela achava
normal, afinal ele está na fase de crescimento, dizia. Outros
também aprenderam os benefícios desta disciplina, tais como:
Josué (Js 3.1), Gideão (Jz 6.38), as mulheres (Mc 16.2) e os
apóstolos (At 5.21). Salomão nos falou que o salário do
indolente e do preguiçoso é a pobreza (Pv 6.9-11). Nenhum
exemplo serviu de luzeiro maior do que Jesus. Ele não
acordava cedo para ficar insone perambulando pela calçada de
casa como fazem alguns, mas regulava seus horários de forma
que sobrasse tempo logo no início da manhã para uma
conversa com o Pai. E o fazia em um local deserto, reservado,
já que sua popularidade o impedia de estar sozinho nas casas
onde morou ou onde pernoitava. Esta foi sua forma de nos

ensinar através da sua vida e exemplo, que uma boa agenda do
dia deve começar com o meu bom dia matinal com Deus. Só
recebendo orientação, força, vigor no início da manhã podemos
nos assegurar de que teremos um dia de vitória. E não custa
lembrar, que uma vida vitoriosa é construída através de dias de
vitória. Passo a passo a gente vai se tornando o que investimos
para ser. Somos a soma dos investimentos feitos a cada dia.
O meu conselho é que corra, ande rápido, a vida passa de forma
fugaz. Coloque como prioridade do seu dia iniciá-lo cedo na
presença de Deus, você perceberá as diferenças em cada ação
sua. Escolha um livro para estar lendo com frequência, há muito
conhecimento, alegria e prazer nas páginas de um bom livro.
Inclua exercícios na sua rotina de vida, isto vai produzir
qualidade de vida. Ele é o templo de Deus, precisa estar bem
cuidado. Tudo isto vai pedir uma administração melhor de
tempo, faça seu dia render acordando cedo.
- FIM -

CIA DE ARTES NISSI NA GÊNESIS
Na próxima quarta-feira (10 de agosto), às 19h30, a Cia de Artes
Nissi apresentará a peça "Sobre Si", uma das mais impactantes
da companhia, na Igreja Batista Gênesis. A entrada é gratuita.
Baseada na passagem do livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4
- "Ele levou sobre si as nossas dores" - , a história se passa na
família do Sr. Arnolf, que é surpreendido com situações
extremamente desagradáveis; e nos leva a refletir sobre como,
diante de graves problemas, reagiríamos se fôssemos sarados
pelo próprio Jesus.
A Cia de Artes Nissi é formada por jovens voluntários que
percorrem o Brasil e outros países, utilizando a arte como
ferramenta de evangelismo e inclusão social. Saiba mais através
do site (site.cianissi.com).

OPORTUNIDADE
O Ministério de Comunicação atua em diversas áreas dentro a
igreja com o objetivo de manter a igreja e a sociedade
informada. Para isto, estamos precisando de voluntários que
tenham experiência na criação de artes gráficas e
conhecimento nos principais programas de criação (Photoshop e
CorelDraw).
Os interessados devem procurar a Rose Ferreira pelo
comunicacao@ibgenesis.com.br ou pelos telefones (82) 988327163 / 99648-8667.

CONFERÊNCIA “ESCOLHIDAS PARA
FAZER A DIFERENÇA”
De 26 a 28 de agosto, a União Feminina promoverá a
Conferência de Mulheres “Escolhidas para Fazer a Diferença”,
com a participação especial da pastora Rosa Maria Valadão, do
Rio Grande do Sul. O evento será realizado aqui na igreja e terá
uma programação bem diversificada, atraindo mulheres das
mais variadas idades e denominações. Os ingressos já estão à
venda com integrantes da União Feminina, durante os cultos, e
custam R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível. Convide a
mãe, a irmã, a vizinha, as amigas e não fique de fora! Para mais
informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou entre em
contato com Andrea Tenório (9 9621-7070) e Tânia Feitosa (9
9994-5466). Não se esqueça:
O quê: Conferência “Escolhidas para Fazer a Diferença”;
Quando: 26 de agosto – 19h30 | 27 de agosto – 15h e 19h | 28
de agosto – 9h;
Quanto: R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível;
Onde: Igreja Batista Gênesis;
Quem pode participar: Mulheres, desde a adolescência.

CULTO DE CASAIS
Os Ministérios Vida Melhor e de Louvor convidam os casais de
namorados, noivos e casados para uma noite de reflexão e
amadurecimento relacional com o tema "Amor em forma de
canção" no sábado, 20 de agosto, às 19h30, aqui na igreja.
Mais informações pelo e-mail everlins@hotmail.com.
Esperamos vocês!

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Convocamos todos os professores da Escola Bíblica a
participarem da nossa 2ª Capacitação de Professores da EBD
2016. O treinamento começou hoje e ocorrerá em duas etapas,
sendo a primeira nos dias 07 e 14 de agosto e a segunda nos
dias 21 de agosto e 04 de setembro, onde estarão sendo
ministrados pelo Pr. Jessé. Fiquem atentos, pois só se tornam
excelentes professores aqueles que nunca se cansam de
aprender.

ESPAÇO BUSINESS
Conhece a novidade? O Espaço Business foi criado pensando
em você! Envie seu logotipo junto com as informações de
divulgação para secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos
publicando a cada informativo. Confira o espaço na página 6.

