ESPAÇO BUSINESS
05.Mar : Priscilla Virgínia

) 98857-2036

JBA DEDETIZAÇÃO

06.Mar : Maria Clara

) 99656-8027

Dedetização, desratização, descupinização,
lavagem de caixa d'água, desentupimento com
o sistema de hidrojateamento.
Fones: 3334-7262 / 98869-0846 / 99616-0813
E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

09.Mar : Bruno Hermes

)-

09.Mar : Max Martins

) 98701-3734

10.Mar : Zenildo Calheiros

) 99134-4404

10.Mar : Paulo Roberto

) 98706-8849

10.Mar : Edna Oliveira

) 99981-1836

11.Mar : José Ronaldo

) 98817-4809

11.Mar : Maria Beatriz

) 99816-0007

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;

1 Tessalonicenses 4:7

4 Por nossos Governantes;

Meditação

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

07

MARÇO

CULTO DE FORMATURA
às 19h30, na Gênesis

11

MARÇO

MEGA GERAÇÕES
às 19h, na Gênesis

12
CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

"Porque não nos
chamou Deus para a
imundícia, mas para a
santificação."

MARÇO

Santidade é um dos
principais atributos de
DEUS e uma das
características que
deve ser desenvolvida
pelos discípulos de
JESUS. E quem são os
discípulos de JESUS,
senão aqueles que
seguem a Cristo? Ser
santo é ser separado
do que é impuro e
consagrado ao que é
puro. DEUS é santo e
nEle não há nada sujo
ou impuro. E a partir
do momento que nós
somos considerados
discípulos de JESUS,
passamos a ter como
uma de nossas
características a
santidade.

Maceió, 05 de março de 2017 - Nº453
informativo semanal

TOQUEVISUAL - Rep. Rommanel,
Boulevard, Eudora, Ed. Gospel e Herbalife
Livros, bíblias, bds, DVD, perfumes, etc.
Procurar professor Jorge Valdo ou Elza na igreja
ou pelos contatos 98827-7316 / 99932-4506
99822-0174 // mczjvaldo@hotmail.com
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

E AINDA TEM ISTO AQUI
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use
de autoridade sobre o marido, mas que esteja em
silêncio.”
(I Timóteo 2:12)

elevada, mesmo quando a dela está fraca. É ter que mudar para
cidades desconhecidas, distantes, só para apoiar seu esposo no
seu chamado. É sentir-se sozinha por não poder dividir as dores
de ser a esposa de Pastor.

Hoje estamos comemorando o dia da esposa de pastor.
Parabéns a todas elas. Falando pela minha, eu não seria pastor
se você não fosse a minha pastora.

E ainda tem isto aqui. Paulo exortando uma igreja por um
problema local, colou severos limites às mulheres, e quando ela
consegue se desenvolver bem no meio da comunidade, alguém
ainda diz: “Esta mulher do pastor precisa ler 1 Timóteo 2:12!”
Salve, salve as mulheres de pastor. Elas sim, são o melhor
retrato de alguém que sabe viver com paixão uma missão.

Ser mulher de pastor é abraçar uma missão e um chamado que
muitas vezes não é o seu, é se apaixonar por uma paixão que
não era a sua, apenas por amar o seu marido. Para ser mulher
de pastor ela vai ter que perder por completo a sua identidade,
ainda que ela tivesse muito amor pelo seu nome de batismo.
Ela é a mulher do pastor, esta é sua nova identidade. Mulher de
pastor é aquela mulher sem nome que cuida dos filhos durante
os cultos sozinha, porque o marido está coordenando toda
liturgia do culto. Ela tem inclusive que aprender a manter os
filhos ainda crianças quietinhos no culto, afinal ela é a mulher
do pastor, seu exemplo será visto por toda comunidade cristã
onde congrega. Terá que ir a todos os eventos da igreja,
mesmo que esteja indisposta, que não esteja em um bom
momento emocional ou ainda quando não está com a mínima
vontade de estar ali. O sorriso em seus lábios será exigido
frequentemente, suas palavras devem ser sempre amáveis.
A esposa de um pastor é exigido uma capacidade incomum de
ouvir as críticas que se faz a um pastor, sem jamais repassar
para ele para não deixá-lo triste. Aqui sua função é de esponja,
ela absorve toda água suja das incompreensões, maus juízos e
críticas, livrando o marido de uma crise de depressão.
E dia de domingo? Você já fez um programa para ir a uma
praia? É livre para fazer tantas vezes que desejar? A esposa do
pastor não, porque para ela o domingo é o dia que seu marido
dá plantão, neste dia ele trabalha do início da madrugada até o
fim da noite. E cá entre nós, ir para praia sem ele não faz o
menor sentido. Você gosta de almoçar fora vez por outra?
Outro dia estava ouvindo o lamento de uma esposa de pastor
que dizia: “Lá na igreja me chamam de acomodada por não
cozinhar aos domingos, porque almoçamos fora dia de
domingo, visto que trabalhamos o dia todo juntos na igreja.”
Ser esposa de pastor é ser excluída das rodinhas de conversas
por que o assunto é sobre ela ou seu esposo. É ser olhada de
cima a baixo por causa das roupas que veste: muito arrumada?
Tá errada! Pouco arrumada? Tá errada também! É ser cobrada
para desenvolver seu ministério na igreja, e se é talentosa
ainda tem que ter cuidado para não ofuscar o trabalho do
pastor. É sofrer retaliação quando seu esposo exorta alguém. É
muitas vezes ficar sozinha em casa, cuidando dos filhos,
enquanto seu esposo vai cuidar das famílias dos outros. É
tentar conduzir seus filhos a terem uma espiritualidade

- FIM -

GINÁSTICA FUNCIONAL PARA
MULHERES
A União Feminina está com uma novidade quentinha:
formaremos uma turma de ginástica funcional só para
mulheres! As aulas serão às terças, quintas e sextas-feiras, das
19h às 20h, com a instrutora Gleizy Vilela, na quadra de
esportes da nossa igreja. As inscrições já podem ser feitas
através de formulário disponível em nosso site
www.ibgenesis.com.br. Mais informações, como valores e
pré-requisitos, serão tratadas após a formação da turma. Não
fique de fora! Vamos fazer um 2017 diferente, cuidando também
do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo!

PODE-SE ESQUECER UM TESOURO?
Muitos irmãos têm esquecido suas bíblias ao fim dos cultos e não
as tem procurado de volta. As bíblias esquecidas estão na sala
da diaconia e estão disponíveis para resgate; caso os donos não
apareçam, serão doadas para novos convertidos interessados
em lê-las. Não despreze sua Bíblia, ela é a Palavra de Deus! Para
mais informações, procure um diácono e/ou obreiro de nossa
igreja.

CADASTRO DE MEMBROS
As suas informações no Cadastro de Membros da Gênesis são
muito importantes para nós. Com ele conseguimos
informações importantes para saber como trabalhar com a
igreja. Se você é membro da igreja mas ainda não fez o seu
cadastro, solicitamos que procure um dos diáconos e solicite
sua Ficha de Cadastro de Membro ou solicite através do e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br. A ficha deverá ser preenchida e
devolvida aos diáconos. E se você é pai/mãe, não esqueça de
cadastrar também o seu filho(a). Se você já preencheu mas
quer atualizar seus dados, o procedimento é o mesmo.
Agradecemos a colaboração.

DIVULGUE SEU NEGÓCIO
Muitos irmãos tem deixado esta oportunidade passar. Então
não perca tempo e ainda hoje envie os dados para divulgação
da sua empresa no Espaço Business. O espaço é gratuito e foi
criado com o objetivo de aumentar a visibilidade do seu
negócio! Envie seu logotipo junto com as informações de
divulgação (ramo, endereço, telefone, contatos, redes sociais,
etc.) para secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos
publicando a cada informativo. Confira o Espaço Business na
página 6 deste informativo e aproveite!

QUERO CONHECER VOCÊ
Atenção, meninas adolescentes de até 17 anos! O Geração
Ativa está com um projeto super legal e que envolve vocês
diretamente: no sábado (11 de março), às 16h, teremos em
nossa igreja um momento muito especial de comunhão e
criação de vínculo entre vocês, para que se conheçam melhor e
aprofundem seus relacionamentos. As interessadas já podem
procurar a Rany do pr. André para se inscrever. Não fique de
fora! Chame as amigas e vem!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
OFERTA SOLIDÁRIA
Neste domingo (12) teremos culto de santa ceia e aproveitamos
para lembrar que é dia de colocar sua fé em prática e levar sua
#OfertaSolidaria para montarmos cestas básicas para quem
precisa! Podem ser alimentos não-perecíveis, produtos de
limpeza ou higiene pessoal. Separe hoje e deixe junto da Bíblia
para não esquecer! Firme este compromisso com Deus e com
seu próximo!

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 19 de março de 2017. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 15 de março 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.

