ESPAÇO BUSINESS
15.Ago : Cícero Laurentino

) 98891-4279

16.Ago : Maria Angélica

) 98845-0359

16.Ago : Kelly Alves

) 98866-9252

17.Ago : Darlan Araújo

) 98111-1159

18.Ago : Jozadak Carvalho

) 99126-0240

18.Ago : Uiliane Ancelmo

) 98808-1871

18.Ago : Rosimeire da Eilva

) 98871-5983

20.Ago : Adriene Maria

) 98873-9617

SUSTENTAR CONSULTORIA
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)

@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;

Meditação

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

20

AGOSTO

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
na Gênesis, às 19h

20

AGOSTO

MOMENTO VIDA MELHOR
na Gênesis, às 19h

26 A 28

"Celebrai com júbilo
ao SENHOR, todas
as terras."
Salmos 100:1

AGOSTO

CONFERÊNCIA MULHERES NO ALTAR
na Gênesis

Louvemos o Senhor
com alegria!
Adoremos o
SENHOR dos
senhores e Rei dos
reis hoje. Vamos
encontrar pequenos
momentos no nosso
dia, aproveitá-los
bem, e usá-los para
dar graças e louvar
nosso Pai no céu.
Quando somos
abençoados,
paremos um
momento, para
adorar. Em toda
coisa boa, digamos
uma frase de
adoração ao nosso
Pai gracioso.

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!

Maceió, 14 de agosto de 2016 - Nº433

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

UMA PALAVRA DE CONCILIAÇÃO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não
irei com vocês, pois vocês são um povo fanático,
teimoso, e eu poderia destruí-los no caminho.”
Ex 33.3
Você já imaginou Deus precisando de um conselho? Você pode
crer que as dificuldades no convívio com as nossas
imperfeições possam um dia ter esgotado a paciência de Deus?
Pois é isto que aconteceu aqui. É lindo ver o valor de uma
pessoa com um temperamento conciliador.
Para entender este texto é necessário voltarmos um capítulo
para conhecer o que estava acontecendo. Deus convidou
Moisés a um momento a sós com Ele em cima do monte. Seria
um dos momentos mais especiais da história do seu povo,
onde Deus daria a Moisés os dez mandamentos, dez normas
que regulariam todo relacionamento do homem com Deus e
com o seu próximo. Eles são os estabilizadores da vida
humana. Os dez mandamentos são um guia para uma vida
feliz, quando cumprido produz equilíbrio e proteção para o
homem. Moisés demorou conversando com Deus. O momento
com Deus se deu de forma intensa, raios, relâmpagos, fumaça,
era tudo que o povo que ficou embaixo do monte via do local
para onde Moisés foi. Uma cena impressionante!
Somos mestres em tirar conclusões erradas. A demora de
Moisés produziu a impaciência dos que ficaram esperando, e as
conclusões foram as mais equivocadas possíveis. “Ele
morreu!” Uma ala pensava assim. Afinal, não era esta a cultura
vigente? Entrou na presença de Deus em pecado pode ser
fulminado. Outro grupo cogitou a desistência de Moisés: “Ele
não sabe para onde nos guiar, e por isto não vai descer. Acho
que desceu pelo outro lado da montanha e foi embora nos
deixando aqui abandonados”, podiam estar pensando assim
também. Nesta hora a voz da confusão começou a se
manifestar. Não é sempre assim? Quando enfrentamos
momentos difíceis sempre aparece um salvador da pátria
querendo se exaltar, se manifestar. E este procurou Arão e
dizendo: “Venha, faça para nós deuses que nos conduzam,
pois este Moisés, homem que nos tirou do Egito não sabemos o
que lhe aconteceu” (Ex 32.1). Perceba a proposta sutil e
diabólica. Ela é a mesma que vai ser oferecida a Jesus no
deserto quando estava por começar seu ministério, logo depois
que Deus o havia chamado de “o meu Filho amado”. Depois que
Satanás havia tirado suas conclusões de Jesus era mesmo o
enviado de Deus, foi oferecer uma conquista fácil, sem lutas,
conquanto se prostrasse diante dele e o adorasse. “Troquemos
o homem que nos conduzia por um deus”, foi a proposta dos
hebreus. Mas que deus gente? Quando um bezerro de ouro
fundido a partir das próprias joias suas próprias joias pode ser
transformado em um Deus? Esta sempre será a proposta de
Satanás para nós nas horas de crise: “Troque a direção de Deus
pela minha direção”. Este é o seu convite para nos empurrar

ao precipício. Está com o casamento em crise? Divórcio é a
solução. Está sem conseguir manter sua casa? É melhor dar
cabo da vida que sua angustia terá fim. Enfrenta dificuldade
para conseguir? Desista de seus sonhos, nunca você o
alcançará.
Foi o próprio Deus quem avisou Moisés o que estava
acontecendo lá no pé da montanha. “Desça com pressa, avisou,
porque o seu povo se desviou de Mim. Não vou mais com vocês,
vou enviar um anjo para guiá-los e dar-lhes vitória até
chegarem à terra prometida”. Não que a companhia do anjo não
fosse suficiente para livrá-los ou guiá-los. Mas quem pode
substituir Deus? A palavra de conciliação de Moisés, o seu
conselho para Deus iria mudar tudo. Ele disse: “Se você não for
conosco eu também não irei. Já pensou se nos acontece algo de
errado? O que dirão de ti? Dirão que nos tirou do Egito e nos
abandonou perdidos no deserto...” Deus reconsiderou sua
posição e continuou indo com eles.
Que Deus levante conciliadores na nossa geração. Homens que
no meio da pressão tenha lucidez para continuar fazendo o que é
certo, porque se Deus que é Deus precisou de um conciliador, de
um conselheiro, imaginem nós?!
- FIM -

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).

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!

SANDUBA NIGHT
No domingo, 21 de agosto, você não precisará procurar onde
comer depois do culto! Um sanduíche no capricho estará te
esperando por apenas R$ 5,00! E sabe o que é melhor? Você
também estará contribuindo para a realização do próximo
Retiro Esportivo. Não fique de fora! #PartiuSandubaNight
Quanto: Domingo, 21 de agosto
Horário: 20h
Onde: Igreja Batista Gênesis
Quanto: R$5,00

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Hoje demos continuidade à nossa 2ª Capacitação de
Professores da EBD 2016. O treinamento que começou no dia
07 de agosto irá agora para a sua Segunda etapa nos dias 21 de
agosto e 04 de setembro, onde estarão sendo ministrados pelo
Pr. Jessé. Todos os professores estão convocados para
participarem. Fiquem atentos, pois só se tornam excelentes
professores aqueles que nunca se cansam de aprender.

LER É BOM, EXPERIMENTE!
A leitura é um processo irreversível na vida de qualquer pessoa
e, pensando na importância dela, o Ministério de Ação Social
estará promovendo uma campanha de incentivo à leitura. Por
isso, hoje (14) e no próximo (21), o ministério estará vendendo
livros a preços especiais. Se informe no hall de entrada do
nosso templo, ao final do culto.

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.

OPORTUNIDADE
O Ministério de Comunicação informa que está 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) 98832-7163 / 99648-8667.

