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Luiz Carlos P.
Veruska Azevedo
Marcos Vinícius
Iolanda do Nascimento
Ana Paula
Renato Silvano
Sulamita Gonçalves
Leone Pinheiro
Rosária de Fátima
Edson José
Leonardo Batista
José Antônio
Daniella de Lima

3374-5316
98801-7717
3325-8782
98896-4080
99335-0769
99147-7746
98864-5316
98122-3444
98828-2863
98825-1343
98804-4132
99104-7714
99104-7714

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;

Meditação

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

07

SETEMBRO

EVENTO CIBISA
na Gênesis, às 18h

10

SETEMBRO

CONSULTA OFTAMOLÓGICA
na Gênesis, das 8h às 13h

10
MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

"Confie no Senhor de
todo o seu coração e não
se apóie em seu próprio
entendimento; reconheça
o Senhor em todos os
seus caminhos, e ele
endireitará as suas
veredas."
Provérbios 3:5-6

SETEMBRO

A confiança do cristão
está baseada na fé
depositada em Deus. Não
importa se o nosso
próprio entendimento
mostra um caminho
diferente, somente Deus
pode guiar nossos passos
na direção certa. À
medida que confiamos e
reconhecemos Sua
vontade, o sentimento de
bem-estar e realização se
fortalece. A pessoa
confiante é segura e
positiva. Vê o futuro com
uma certeza interior que
o impulsiona para frente.
Uma pessoa confiante
sabe como encarar as
derrotas da vida.
Otimismo e alegria são
frutos naturais de
pessoas confiantes.

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, 04 de setembro de 2016 - Nº436
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. 03
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

TRANSFORMANDO DIFICULDADES
EM OPORTUNIDADES
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os
incrédulos, acolhendo em paz os espias.”
(Hebreus 11:31)
Um dos desenhos clássicos Hanna Barbera era o da hiena
pessimista. Os personagens principais são o leão Lippy e a
hiena Hardy. Lippy sempre bolava planos mirabolantes para os
dois se darem bem, mas Hardy, com todo o seu pessimismo,
nunca acreditava que teriam sucesso. Era nestas horas que ele
dizia a famosa frase: "Oh céus! Oh vida! Oh azar! Isto não vai
dar certo!” Como a hiena de Barbera, pessimistas,
costumamos lamentar quando as dificuldades nos alcançam.
A vida de Raabe me inspira, porquanto ela trilhou o caminho
inverso ao de Hardy. A vida lhe brindou com pelo menos três
grandes dificuldades, mas ela transformou infortúnios em
grandes oportunidades, senão veja comigo a seguir.
Raabe havia nascido mulher, quando na época e na sociedade
que viveu ser mulher era difícil demais. As mulheres não eram
valorizadas, eram dadas em casamento pelos pais
normalmente a homens bem mais velhos, homens a quem não
amava, muitas vezes apresentadas ao marido nos dias que
antecediam ao casamento. Ana ilustra bem o sofrimento de
uma mulher naquela geração, quando se justifica ao
sacerdote: “Sou uma mulher muito angustiada” (1 Sm 1.15).
Raabe estava na rota de conquista do povo hebreu. Quando
Josué enviou os dois espias para dar uma olhada na cidade que
deveriam atacar, Raabe correu sérios riscos de vida. Poderia
ter sido morta pelos espias, poderia ainda ter sido morta pelo
Rei do seu país por hospedar os espias: (Josué 2:3) - “Por isso
mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que
vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a
terra”. Na hora que a dificuldade bateu em sua porta ela se
posicionou corretamente, deu guarida, protegeu os enviados
de Deus, creu no plano e no estabelecimento da vontade
divina.
Sua terceira e última dificuldade: “Era uma prostituta!” Haviam
dois tipos de prostitutas naquela época. O primeiro tipo delas
eram as prostitutas do templo, conhecidas como qedeshah. As
qedeshahs era usadas nos rituais de religiosos de adoração aos
deuses cananeus. Eram mais aceitas na sua sociedade do que
o outro tipo de prostituta, as zonahs. Estas eram aquelas que
se prostituíam vendendo seu corpo. Este era o grau mais baixo
de prostituição, elas eram as senhoritas da noite. Nos tempos
bíblicos eram muito comuns, e a bíblia conta como Jesus
libertou algumas zonahs das cadeias da prostituição.
Por sua coragem e fé Raabe se projetou diante de Deus. Lá está

Raabe, uma mulher, uma moradora de uma das cidades que
seriam conquistadas, uma prostituta, brilhando na galeria dos
heróis de Deus em hebreus 11. Por causa do seu gesto de fé,
livrou sua vida e a vida de toda sua família das dificuldades que
foram vividas ali: (Josué 6:23) - “Então entraram os jovens
espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus
irmãos, e a tudo quanto tinha; tiraram também todos seus
parentes, e os puseram fora da região por onde passaria o
ataquel de Israel.”
Como você se comporta diante das dificuldades? Você parece
com Hardy, a pessimista hiena de Barbera? Ou será que parece
com Raabe, a mulher que soube transformar dificuldades em
oportunidades?
- FIM -

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
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!

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.

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.

VAI UM SANDUBA AÍ?

ANIVERSÁRIO DA CIBISA

No domingo (11 de setembro), após o culto, vai rolar um
#SandubaNight especial em nossa igreja, com a renda revertida
para a realização do #AcampaKids. Os ingressos já estão à
venda com as tias do Kids por apenas R$ 6,00 (sanduba +
refri/suco). Garanta já o seu, lanche por uma pechincha e
abençoe essa obra de Deus!

Na próxima quarta-feira (7 de setembro), às 19h, aqui na nossa
igreja, será realizado o culto de aniversário da Convenção das
Igrejas Batistas Independentes nos Estados de Sergipe e
Alagoas (CIBISA), e você é nosso convidado especial! Na
oportunidade, haverá também consagração de alguns irmãos
da nossa igreja ao diaconato. Venha prestigiar esse momento
tão importante, esperamos você!

ESTÁ COM SAUDADES DA
CONFERÊNCIA DE MULHERES?
Nossa #ConferenciaDeMulheres foi maravilhosa e deixou muita
saudade! Mas temos uma excelente notícia para você: em nosso
site www.ibgenesis.com.br, você pode rever as ministrações de
cada horário disponibilizadas em vídeo, as fotos gerais do
evento e ainda conferir uma entrevista exclusiva que o
ministério de comunicação fez com a pastora Rosa Maria
Valadão, que foi o canal de Deus para nos abençoar naqueles
dias! Ah, e você ainda pode fazer o download da sua foto pessoal
com a logo da conferência, que foi entregue como brinde, pelo
endereço bit.ly/FotosMulheresEscolhidas. #EuFuiEscolhida
#IBGenesis

QUEM QUER SORVETE?
Nesse calorzão de Maceió, tem coisa melhor do que tomar um
bom sorvete? E se você puder tomá-lo à vontade? Não é sonho,
é realidade! O Ministério Kids promoverá no dia 24 de
setembro, às 15h, aqui na nossa igreja, o Festival do Sorvete,
com muitas brincadeiras e atividades para a criançada, como
piscina de bolinha, cama elástica e muito mais! Tudo isso por
apenas R$ 10,00 para os adultos e R$ 6,00 para as crianças! Os
ingressos já estão à venda. Adquira já o seu e comece a fazer a
contagem regressiva para o grande dia!

