ESPAÇO BUSINESS
MARCOS ANDERSON DA SILVA

) 98888-7107

30.Out : Erica Fernanda
30.Out : Lisiane da Silva

) 98859-7905

03.Nov : José Emanuel

) 3374-4121

03.Nov : Emilly Assunção

) 98899-6052

03.Nov : Gessé Celestino

) 99311-6412

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.

30

OUTUBRO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

02

NOVEMBRO

FESTIVAL W MUSIC - AUDIÇÕES
às 19h30, na Gênesis

05
CULTO DE MULHERES
às 19h, na Gênesis

"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

NOVEMBRO

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.

Pinturas em geral
- Comércio e Indústria; Texturas, Massa corrida.
Rua Caxangá, 5A, Colina 2
Contato: (82) 98866-1402 / (82) 99309-1266
marcos.anderson31@hotmail.com

Maceió, 30 de outubro de 2016 - Nº442
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

O MUNDO PRECISA DE
PACIFICADORES
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Bem aventurado os pacificadores, porque eles serão
chamados filhos de Deus.”
(Mt 5:9)
Estamos vivendo em um mundo em pé de guerra. Lógico que
algumas coisas contribuíram para isto, como a liberalização da
mulher. Antes a mulher sofria tudo calada porque não tinha
como sobreviver sem o “auxílio moradia e o suporte promovido
pela feira semanal” posta pelo marido em casa. Mas lógico que
também houveram os exageros, porque conheço maridos que
vivem sem espaço dentro da sua própria casa, espremidos por
mulheres opressoras. Não é porque se conquistou a
independência financeira e que por conta disto às vezes até
ganha mais que o marido que ela tem o direito de oprimir e
humilhar o esposo
Conheci um homem bom que se apaixonou por uma mulher
com uma formação muito limitada do interior. Ele era filho de
um casal de médicos renomados de Recife, e resolveu investir
na formação da sua esposa. A lembrança que tenho era de que
trabalhava mais que todos, porque a esposa estudava pela
tarde e noite. Ele tinha que produzir mais, para ganhar mais,
para ter dinheiro para custear a formação acelerada da esposa.
Ela se formou em direito, lembro das fotos dele na formatura
dela. Era a cara da felicidade. Dias depois ela fez um concurso e
passou. O salário passou a ser maior que o dele, e a opressão
dela sobre o rapaz começou. Foram suficientes apenas quatro
anos na nova condição para ela esquecendo quem foi que
contribuiu para sua formação, trocar o marido por um juiz já no
terceiro casamento. Aquele rapaz ficou desnorteado com
tamanha violência.
Na minha época de criança os jogos envolviam atividade física,
corrida, participação física coletiva. Como era gostoso o jogo
de queimado e as brincadeiras de esconder como a 31 alerta.
Hoje as crianças se enfurnam em uma sala de apartamento e
ficam dando tiros para matar os monstros. Sem contar os
jogos que já vitimizam de verdade como o de suspender a
respiração e filmar tudo para que na rede os amigos vejam. Um
horror! Que tipo de gente estamos produzindo, se desde
criança toda hora resolvem seus problemas no murro e na
pistola? Que tipo de maridos serão eles quando casarem?
O mundo precisa de pacificadores. De gente que tenha sempre
uma palavra branda e doce como tinha Abigail. De gente como
Davi que não se vingue dos que o perseguem, que não devolva
as flechas que foram lançadas sobre si, mas deixem estas
avenças serem resolvidas por Deus que governa todas as
coisas. Este mundo está precisando de pessoas como Abraão,
que aprendam a renunciar em função da sua missão. De gente
como José, que sendo traído violentamente pelos próprios

irmãos, resolva retribuir com um escandaloso perdão. O mundo
também precisa de gente de verdade, não apenas de homens de
mulheres que já passaram, mas de gente como eu e você, que
resolva marcar a sua geração sendo ótimos maridos, bons pais,
cidadãos exemplares, crentes fiéis.
Precisamos aprender a arte elegante da renúncia, ainda que ela
custe em certas ocasiões um preço muito caro. É necessário
entender que a nossa grande missão é servir e não ser servido.
O mundo precisa de gente que tenha uma palavra de paz em
meio as disputas, que ofereça carinho a quem lhe trata com
indiferença, que resolva viver para abençoar e contribuir com a
formação da felicidade alheia em detrimento da sua própria
felicidade. Precisamos de gente que não viva em função da sua
própria alegria, mas para produzir felicidade no coração de
Deus. Precisamos de lares equilibrados, de gente que queira
oferecer o seu exemplo de vida como modelo para uma
sociedade melhor. Por isto posso afirmar que precisamos de
você!
- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 20 de novembro. Para isto você
deve mandar um e-mail até o dia 16 de novembro 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 com todas as
informações solicitadas.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
O Ministério de Comunicação continua 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.

CULTO DE MULHERES
Com o tema “Celebrar por ser mulher”, será realizado o último
culto de mulheres do ano no próximo sábado, 5 de novembro, às
19h. Todas as mulheres estarão convidadas para este momento
especial, que contará com a preleção da pastora Amélia
Guimarães. Vamos fazer a contagem regressiva e começar a
convidar as amigas!

CASAMENTO COLETIVO
Você é casado no civil, mas ainda sonha em ter o seu Grande Dia
com a bênção de Deus? O Ministério de Casais Vida Melhor está
com inscrições abertas, até o dia 13 de novembro, para o
casamento coletivo, que será realizado no dia 10 de dezembro,
aqui em nossa igreja. Para mais informações, os casais
interessados devem procurar os líderes de GP's ou os irmãos
Luiz Antônio e Cássia; Ricardo Dias e Bete; Iraldy e Tel; Linaldo e
Fabiana; Hélio e Dani; Oséias e Lúcia; ou Silvio e Nicinha.

LIVRARIA NA IGREJA
Você sabia que tem uma livraria funcionando aqui na nossa
igreja? Nos dias de culto, após o término das atividades, a
livraria funciona em frente ao berçário e está esperando sua
visita!

CONFERÊNCIA PARA CASAIS
De 11 a 13 de novembro, será realizada a 2ª conferência para
casais “Amor e respeito acima de tudo”, baseada no versículo de
1 Co 13.7, na Igreja Batista Independente Shekinah, localizada
na Rua Pedro Américo, nº 17, Poço. O evento terá como
palestrante o casal de pastores Odila e Juarez, de São Paulo,
líderes do Ministério de Casais da Convenção das Igrejas
Batistas Independentes (CIBI). Mais informações e inscrições
pelo número (82) 99170-2376.

MEGA CULTO
Convidamos os adolescentes até 14 anos a participarem do
Mega Culto que ocorre no mesmo horário do Culto da Família,
aos domingos (18h às 20h), na sala de aula do primeiro andar,
com exceção em dias de santa ceia. Temos tido momentos
abençoados com muito louvor e adoração a Deus.

VAI UM PASSAPORTE AÍ?
Sabe o que te espera depois do culto de domingo, 13 de
novembro? Um passaporte no capricho com suco ou
refrigerante por apenas R$ 6,00. A renda será revertida para a
compra do fardamento do Ministério de Dança. Ingressos à
venda em breve!

