ESPAÇO BUSINESS

MATRÍCULAS
ABERTAS EBD 2017

MARCOS ANDERSON DA SILVA

Você deseja aprender mais sobre a
bíblia? Aprofundar sua vida
espiritual? Então, a EBD é pra você!
Todos os domingos pela manhã
temos escola bíblica. Se você já é um aluno regular ou deseja
iniciar em alguma classe da EBD deve fazer sua matrícula on
line acessando o site da igreja. As matrículas devem feitas de
acordo com a faixa etária. Todas as informações necessárias
constam no formulário. Nossa aula inaugural será dia 8 de
janeiro. Faça logo sua matrícula e não perca a oportunidade de
conhecer mais sobre a palavra de Deus.

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;

Meditação

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

20

JANEIRO

MEGA GERAÇÕES - JOVENS
às 19h, na Gênesis

21

JANEIRO

MEGA GERAÇÕES - ADOLESCENTES
às 19h, na Gênesis

22
REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, sala de aula

"Agora, pois,
SENHOR, que espero
eu? A minha
esperança está em
ti."
Salmos 39:7

JANEIRO

Não há ninguém em
quem possamos
esperar com tanta
certeza de ajuda,
como no Deus do
Céu, o Senhor da
vida. Na verdade,
Ele é o Único Senhor
que não muda.
Mudarão os céus e a
terra, o mar e tudo
o que nele há, mas a
Palavra, o Verbo de
Deus, jamais
mudará! Permanece
igual a Si mesmo
para sempre,
portanto, podemos
confiar na Sua
Pessoa.

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, 15 de janeiro de 2017 - Nº449
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
C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50

INFORMAÇÕES PÁG. 03
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

ONDE POSSO ENCONTRAR DEUS?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Se o buscares, será achado de ti; porém, se o
deixares, rejeitar-te-á para sempre.”
(I Crônicas 28:9)
Onde eu posso encontrar Deus? Esta talvez seja a pergunta
que mais a humanidade fez em relação a Deus. Todos
queremos ter encontros regulares com Ele. Não era este o
desejo de Davi ao querer construir uma casa para nos
encontrarmos com Ele? O rei havia observado que havia feito
um palácio maravilhoso para si, porém não havia um lugar
bonito para nos encontrarmos com Deus.
É lógico que a atitude de Davi foi louvável, e sem dúvida
emocionou o coração de Deus. Mas o fato é que acerca disto
aprendemos em Atos 17:24 – “O Deus que fez o mundo e tudo
que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em
templos feitos por mãos de homens.” Isto quer indicar que eu
não o encontrarei na igreja? Não, em absoluto não é isto. O que
Deus está afirmando no texto é que sua presença não está
condicionada há um lugar. Ele é maior do que qualquer lugar
físico, sua presença preenche todo o universo.
Gosto do louvor da Heloísa Rosa: Há um lugar. A pretensão não
é indicar o lugar onde Deus pode ser achado, mas nos indica os
benefícios alcançados pelos que o encontra. São tantos os
benefícios que a música ficou pequena para descrevê-los. Mas
o certo é que você deve ouvir esta música para perceber na
beleza destes versos, o quanto somos agraciados quando
desfrutamos da sua presença.
Quem melhor definiu o lugar onde Deus poderia ser
encontrado foi um homem que era expert em encontros com
Deus: Davi. Ele está preparando seu filho Salomão para a
transição de governo, poderia ter gasto muito tempo tentando
passar experiência na condução de um país, mas prefere
investir tempo naquilo que é imprescindível. Ele começa a
indicar o caminho onde Deus pode ser encontrado. Aqui sim
encontramos uma pista quente para encontrá-lo. Ele disse que
se Salomão buscasse a sua presença, independentemente de
onde estivesse, não importava se no gabinete do palácio, no
alpendre ou passeando no campo entre as plantações, o
encontro é certo, ele virá ao nosso encontro no lugar que o
buscarmos. E é isto que ele tenta explicar quando afirma que
ele se deixa ser achado pelos que os buscam. Veja você que
notícia boa, aí mesmo onde você está, pode desfrutar de um
encontro com ele que irá radicalizar sua vida.
Ei! Escuta... Se é relativamente fácil encontrá-lo depois desta
pista quente, também é fácil perdê-lo, advertiu Davi a
Salomão. Se não desejarmos a sua presença, se nos
tornarmos indiferentes a Ele, nos rejeitará para sempre.
Vamos, venha, vou junto com você para lhe estimular, vamos
buscar a presença de Deus, onde ele se deixará ser achado.
- 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.

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! Tem
muitas novidades esperando
por você. Venha conhecer!

MEGA GERAÇÕES
Convidamos toda a galera para estarem presentes nos dia 20
(Culto de Adolescentes) e 21 (Culto de Jovens), às 19h, para
viverem momentos de muita adoração e comunhão em nossa
igreja. Não fique de fora!

AVISO GERAL - FERIADOS
todos os Domingos
às 8h : na Gênesis

Resgatando vidas através do louvor

Ministério de Evangelismo e Missões
Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de
compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo,
proclamando o Evangelho e contextualizando a sua mensagem
através da evangelização em todos os lugares. Existem milhões
de pessoas que não estão seguindo a Cristo e temos essa
responsabilidade de sairmos e levarmos a mensagem da
salvação deixada por Jesus. Essa mensagem de alegria precisa
ser espalhada a todas as pessoas que dela ainda não tem
conhecimento e vivem sem esperança, para que possam ser
incluídas no povo de Deus.

quem enviarei, e
quem há de ir por nós?..."
Isaías 6:8

Informamos que encontram-se na sala da
Diaconia, várias Bíblias que foram deixadas
nas dependências de nosso templo. Se você
perdeu ou esqueceu a sua em nossa igreja
procure imediatamente um de nossos diáconos e/ou obreiros
para verificar se a sua está entre as encontradas.

CONSAGRAÇÃO

Ministério de Louvor IB GÊNESIS

"A

ACHADOS E PERDIDOS

Até que
Todos Ouçam
Ministério

Evangelismo e Missões

A Gestão de Ministérios informa
que, em dias de feriado seja ele
municipal, estadual ou nacional,
nossa igreja estará fechada, ou
seja, nesses dias não teremos
ensaios, prática de esportes,
reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados
quando estes coincidirem com os
dias de Culto de Cura e Libertação (às quartas-feiras), Escola
Bíblica Dominical e Culto da Família (aos domingos).

15.Jan
16.Jan
18.Jan
20.Jan
21.Jan
21.Jan

:
:
:
:
:
:

Luiz Henrique
Sintia Gabriella
Lana Lúcia
Arley Casado
Alex Amaro
Luciano José

)
)
)
) 99326-8997
) 2121-9456
) 3268-1445

