ESPAÇO BUSINESS
)
)
)
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)

30.Ago : Stef Salomão
30.Ago : Maciel Benedito
30.Ago : Siulyanne Silva
30.Ago : Mariana Camilo
30.Ago : Maria Cristina
30.Ago : Uilsa Pinto
31.Ago : Banikeyson Paulino
31.Ago : Henrique Cezar
01.Set : Mathaus Inácio
01.Set : Luciene Lima
02.Set : Gibson Claudino
03.Set : Rosileide F. da Silva

99984-9249
98876-4878
98124-8639
99138-0179
98893-5694
99112-1329
99371-3991
99116-5228
98865-6690
99302-9644
98801-5741

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

03

SETEMBRO

ABERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL
na Gênesis, às 14h

04

SETEMBRO

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

07
EVENTO CIBISA
na Gênesis, às 18h

SETEMBRO

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

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ
Fabricamos bolsas para qualquer tipo de evento,
casamento, congresso, aniversários, batizado,
15 anos, brindes corporativos, entre outros.
Contatos: (82) 98818-2082/98892-3502
Email: fabricadebolsasmcz@gmail.com
@fabricadebolsasmcz

Maceió, 28 de agosto de 2016 - Nº435
informativo semanal

GLORY TO GOD
Roupas e acessórios cristãos de alta qualidade!
Longlines, regatas, t-shirts, baby looks, bonés
aba reta, necessarie, etc. Renda revertida para mis-sões e projetos evangelísticos. Informações com
Eduardo (82) 99611-5538 / www.glorytogod.com.br
@lojaglorytogod
/lojaglorytogod

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. 04
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

O PASSADO PASSOU
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os
incrédulos, acolhendo em paz os espias”
(Hebreus 11.31)

ela deixou-os confiantes ao relatar que todos em Jericó já sabia
os feitos de Deus no meio do seu povo durante a travessia do
deserto, e que todos tremiam de medo da chegada deles ali.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA A
PREÇO POPULAR

De acordo com a tradição rabínica ela estava entre as quatro
mulheres mais lindas do mundo. Apesar disto, sua maior
virtude não era esta, mas a sua fé incrível que produziu
coragem para por sua vida em risco conquanto o plano de Deus
se cumprisse. Ela creu naquilo que Deus havia prometido a
Abraão, que suas terras seriam ocupadas pelo povo hebreu.

Inteligente Raabe fez uma aliança de fé com os espias pela
preservação da vida dela e de sua família, quando eles
conquistassem à terra. Sua certeza era tamanha de que os
planos de Deus jamais podem ser frustrados, que já foi
garantindo o seu futuro e o da sua família. A partir dali sua
história começa a mudar. O seu passado doloroso poderia
desaboná-la, mas a mudança que Deus fez a posicionou na
árvore genealógica de Jesus e a projetou à galeria dos heróis da
fé de Hebreus 11. Porque com Deus age assim se formos fiéis a
ele, o passado, por mais destruído que seja já passou.

Há quanto tempo você não faz uma consulta oftalmológica?
Sua visão está embaçando? Não perca a oportunidade que o
Ministério de Ação Social está trazendo para você! De 22 de
agosto a 6 de setembro, estarão abertas as vagas para
agendamento de consulta oftalmológica, por apenas R$
50,00, pelo número (82) 98813-7826. As consultas serão
realizadas no dia 10 de setembro, das 8h às 13h, aqui na nossa
igreja, com o dr. Guilherme Lopes. Aproveite, porque serão
somente 30 vagas, e divulgue para amigos e familiares!

De todas as mulheres da história de Israel, ela é uma das mais
mencionadas e reverenciadas do Novo Testamento (Mt 1:5; Bb
11:31; Tg 2:25). No entanto, nem sempre foi assim, porque
era uma mulhar com o passado que a envergonhava. Todo
mundo tem passado, todos em algum momento do passado já
cometeram erros dos quais se envergonham. No entanto, nós
temos que reconhecer que o passado de algumas pessoas é
extremamente doloroso ou comprometedor. Neste caso,
muitos sentem vergonha até de expor sua dor, como era o caso
da mulher samaritana que já havia vivido com cinco homens e
agora estava saindo com um sexto possivelmente casado.
Gente assim vive torcendo para ninguém perguntar nada do
seu passado, para não ser vista, elas sentem vergonha de
quem são ou do que fizeram.
Talvez você conheça a dor de Raabe, que havia sido meretriz,
porque já cometeu algum pecado muito comprometedor,
daqueles que a gente sente vontade de esconder dos pais, do
marido e até de Deus, ou porque já viveu situações tão
constragedoras e dolorosas no passado que não gosta nem de
lembrar.
A história de Raabe me enche de esperança, ela lança luz sobre
o passado muito destruído, que sofre por seus erros do
passado, mas que com atitudes surpreendentes chamam a
atenção de Deus. Pessoas com um passado assim todos os dias
se pergunta: “Será que algum dia estarei livre da culpa e da
vergonha que sinto? Será que algum dia me sentirei
completamente perdoado? Será que algum dia me verei livre
destas lembranças?”
A história de Rabe foi radicalmente mudada por um simples
gesto de coragem quando protegeu os espias. E mais, ela teve
que fazer alguma coisa que Deus condena para livrá-los da
morte: Mentiu dizendo que os homens já haviam partido e que
ela não conhecia o destino. Na verdade ela estava diante de um
conflito moral, se mentisse estaria pecando e desagrandando a
Deus, e se falasse a verdade os homens seriam mortos. A
coragem desta mulher foi tão grande que ela enfrentou o
perigo da morte, o medo e até o próprio Deus para que o plano
divino de conquista de Jericó se estabelecesse. Deus não a
abençoou porque ela mentiu, mas pela sua colabração no
estabelecimento do plano. Os espias chegaram ali apavorados,

- FIM -

EVANGELISMO COM DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA MINERAL
No próximo sábado, dia 3 de setembro, um grupo de irmãos
estará realizando um evangelismo especial no sinal do Makro, às
15h. Na oportunidade, haverá distribuição de água mineral com
um adesivo escrito: "Jesus respondeu: Quem beber desta água
terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se
tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna" Jo
4:13-14. Quer fazer parte desta ação? Junte-se a nós e chame
os amigos! Mais informações com o irmão Paulo Santos pelo
número (82) 98726-5709.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
O treinamento que começou no dia 07 de agosto continua e já
estamos na segunda etapa. No dia 04 de setembro, estaremos
finalizando esta segunda e última etapa do treinamento. Todos
os professores estão convocados para participarem.

ACAMPAMENTO KIDS
Chegou a vez da criançada acampar para aprender mais de
Deus e ter muita comunhão! De 15 a 16 de outubro, o Ministério
Kids promoverá o Acampamento Kids, na Chácara do Cigano,
na Barra de Santo Antônio. Com o tema “Jesus, meu superherói”, o evento é aberto para crianças até os 11 anos de idade,
sendo dos 2 aos 5 anos somente acompanhadas por um
responsável. As inscrições já estão abertas, custam R$ 100,00,
incluindo alimentação, hospedagem e transporte, e devem ser
feitas pelo site www.ibgenesis.com.br. Para mais informações,
procure pessoalmente uma das tias do Kids ou entre em
contato com a irmã Rosângela Barbosa pelo número (82)
98728-2785.

NOVO SITE IBGENESIS.COM.BR
Nosso site está com novo visual, mais moderno, organizado e
interativo. A nova plataforma está com muito mais fotos,
vídeos, estudos, informativos, palavras de áudio, agenda e
muito mais! Confira hoje mesmo as novidades acessando
www.ibgenesis.com.br

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
TREINAMENTO PARA DIÁCONOS E
OBREIROS
A liderança do ministério diaconal comunica a todos os diáconos
e obreiros que, no dia 10 de setembro, às 14h, ocorrerá um
treinamento prático visando melhorias na prestação de nossos
serviços no estacionamento da igreja. A presença de todos é
indispensável. Para mais informações, procure o diácono Manoel
Brasil ou entre em contato pelo número (82) 98806-4113.

O Ministério Ação Social solicita que sejam feitas doações de
óleo, leite e café para compor as cestas básicas da Assistência
Social da nossa igreja. Como prova de amor e carinho para com
os nossos irmãos em Cristo, que tanto necessitam de alimento
espiritual, como também de alimento físico, estamos unindo
forças para então servir ao nosso Deus e também ao nosso
próximo. Faça parte você também do nosso Ministério, seja um
abençoador de vidas, seja luz, abrace essa ação! As doações
poderão ser feitas na igreja durante os cultos ou durante a
semana em horário comercial.

