ESPAÇO BUSINESS
25.Dez
26.Dez
26.Dez
27.Dez
27.Dez
27.Dez
27.Dez
28.Dez
29.Dez
29.Dez
29.Dez
31.Dez
31.Dez
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Nathália Silva
Kaytt Ferreira
José Cícero
Nataniel Ronaldo
Antônio Fernandes
Adriano Monteiro
William Gonçalves
Wanessa Jaynne
Jarine Lessa
Lucas André
Hevilândia Santos
Maria Cristina
Ruth Alípia

98865-1239
99969-9796
98803-3922
99125-4625
98871-6228
98819-9047
98844-7618
98866-8977
99326-1306
99303-8030
98887-1315
99615-7060
99381-8850

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.

25

DEZEMBRO

CULTO DE NATAL
às 18h, na Gênesis

31

DEZEMBRO

CULTO DA VIRADA
às 22h, na Gênesis

08
CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, 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

JANEIRO

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.

MARCOS ANDERSON DA SILVA
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, 25 de dezembro de 2016 - Nº447
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

ENTÃO É NATAL
pastorharry@ibgenesis.com.br

Ao contrário do que muitos pensam o Natal não é uma festa
cristã. A prática de festejar o Natal foi introduzida pela igreja
em fins do século IV. O dia 25 de dezembro foi escolhido porque
coincidia com os festivais pagãos que celebravam a saturnália
e o solstício de inverno, em adoração ao deus-sol. O deus-sol é
muito provavelmente, uma indicação de Ninrode mencionado
em Gênesis 10:8-10. Este festival de inverno era chamado
natividade do sol. A festa saturnália é uma referência ao deus
Saturno, e é de lá que vem a distribuição farta de presentes,
um verdadeiro altar ao consumismo. Foi para criar uma opção
para os cristãos, para eles não serem atraídos às festas pagãs
do deus Sol e do deus Saturno, que criaram o Natal. A palavra
Natal em inglês é christmas, a união de duas palavras, Christ e
mass que significa missa de Cristo ou missa de Natal.
Além da intensão frágil, o inimigo fez seus estragos na bela
festa do Natal. Para desviar completamente as atenções do
verdadeiro presente, a chegada do Cristo, ele nos deu a figura
do Papai Noel, o “bom velhinho” que com sua sacola vasta de
presentes passa pelas casas saciando os desejos infantis das
crianças. Percebe? É trabalhando na mente da criança para
enganar uma geração inteira. Este é o seu intento com os
presentes do Noel. O “bom velhinho” mitológico que chega de
trenó sendo puxado por renas voadoras, é uma mentira
deslavada que muitos acham normal. Assim, nossas crianças
além de crescer acreditando em uma mentira, são estimuladas
a amar o ser que lhes presenteou com brinquedos e a desviar
suas atenções de Deus e do seu grande presente. Para
acentuar os desvios da festa ainda temos a árvore de Natal, ela
também tem sua origem no paganismo. Entre os druidas, reza
a lenda, que o pinheiro era uma árvore sagrada. Contam que
um tronco morto, apodrecido, conseguiu gerar um novo
pinheiro. É com base neste falso milagre do pinheiro morto,
que foi introduzido nas festas de Natal um pinheiro com seus
enfeites. O propósito é nos fazer crer que o pinheiro tem
poderes sobrenaturais para ressuscitar sonhos mortos.
São tantas as mentiras contadas em volta do Natal, que me soa
mais espiritual e forte o hit de John Lennon: Então é Natal.
Aqui ela foi imortalizada na voz da Simone, que gravou em
1995 um disco com motivações natalinas, e rápido vendeu 1,5
milhões de cópias do CD. A letra lembra-nos que o Natal é uma
festa Cristã, e profetiza: “Que seja feliz quem souber o que é o
bem.” Nela a igualdade em uma sociedade tão desigual é
lembrada quando o bom Natal é servido tanto ao enfermo
como para o são, para o rico e para o pobre, para o branco e o
preto, o amarelo e o vermelho, todos vivendo em paz com um
só coração. De tudo o que é dito na música, há algo que me
marca. John lembra-nos que é Natal, e pergunta avisando que
o ano termina: O que você fez?
Contundente, a pergunta na música de John deve produzir
muita reflexão em nós. O que eu fiz para gerar esperança em

um coração ferido? O que eu fiz para alegrar um coração triste?
O que fiz para motivar uma pessoa depressiva, opressa,
sobrecarregada ter reencontrado a alegria de viver? Com
quantos dividi meu cobertor? A quantos doei o meu sorriso? A
quantos caídos estendi o meu braço ajudando-o a levantar?
Então é Natal, e o que você fez?
- FIM -

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2017
Pode se programar, porque nosso Acampamento da Família
2017, durante o Carnaval, vai acontecer no Rancho Pé de
Pinhão, em Marechal Deodoro, e será surpreendente! Estão
disponíveis ainda duas modalidades de acomodações:
alojamento, por R$ 270,00 por pessoa; e barracas, por R$
200,00 por pessoa. As vagas para chalé estão esgotadas. A
inscrição só será confirmada mediante pagamento, que poderá
ser dividido em até 5x sem juros no cartão.
Após os cultos de quarta-feira e domingo, uma comissão estará
à disposição para tirar dúvidas e efetivar a inscrição. Outras
informações no nosso site (www.ibgenesis.com.br) ou com o
presbítero Dilson Santos pelo número (82) 99681-8535.

BERÇÁRIO: ATENÇÃO PAIS!
A equipe responsável pelo berçário pede aos pais de bebês que
fiquem atentos às informações a seguir para melhor
funcionamento do mesmo, bem como evitar
constrangimentos:
1) Homens estão proibidos de entrarem no berçário;
2) Os pais são proibidos de permanecerem no berçário, salvo
quando o bebê precisar de alimentação ou quando estão em
fase de adaptação;
3) As mães que precisarem ficar no berçário deverão evitar o
uso de aparelho celular bem como quaisquer aparelhos que
possam fazer barulho.

BERÇÁRIO: PRECISAMOS DE TIAS!
Nosso berçário está desenvolvendo um trabalho maravilhoso
para cuidar de nossos bebês e está carente de auxiliares
(mulheres) para ajudar neste trabalho tão importante. Para
saber como ajudar procure as tias Fernanda ou Izabelli.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
PROGRAMAÇÃO FIM DE ANO
IBGÊNESIS
Nossa programação de fim de ano será bem especial e será uma
excelente oportunidade de trazer aquele amigo ou parente que
há tanto tempo você já ora! Confira e marque em sua agenda:
* Culto de Natal *
Dia 25 (domingo), às 18h. Neste dia, também haverá EBD
normalmente, às 9h.
* Culto da Virada *
Dia 31 (sábado), às 22h.
* Culto da Família *
Dia 1º (domingo), às 18h. Neste dia, NÃO haverá EBD.

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 15 de janeiro de 2017. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 11 de janeiro 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
LIVRARIA NA IGREJA
Você sabia que tem
igreja? Nos dias de
livraria funciona em
visita! Tem muitas
conhecer!

uma livraria funcionando aqui na nossa
culto, após o término das atividades, a
frente ao berçário e está esperando sua
novidades esperando por você. Venha

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)
98832-7163 / 99648-8667.

