ESPAÇO BUSINESS
22.Mar : Magaly Valença

) 99962-0856

22.Mar : Camila dos Santos

) 98834-6849

22.Mar : Jameson Vicente

) 98878-1917

23.Mar : Aneluise da Silva

) 99928-2260

23.Mar : Edvânia Batista

) 98822-4155

24.Mar : Janyne Vitória

) 98823-8005

24.Mar : Márcia Araújo

) 98852-5331

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.

23

MARÇO

CULTO DE FORMATURA - ENFERMAGEM
às 20h, na Gênesis

25

MARÇO

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
às 14h, na sala do Mega Culto

26
CULTO MISSÕES
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.

JBA DEDETIZAÇÃO
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

Maceió, 19 de março de 2017 - Nº455
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

C U LT O

D E M I S S Õ E S

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

NAS HORAS MAIS SOMBRIAS
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Já é tarde da noite e ainda estou acordado. São tantos os
problemas acumulados nestas últimas semanas que até o sono
fugiu. Problemas de Igreja, outros de trabalho, mais alguns
com amigos, enfim muitos problemas. Mas o pior de tudo não é
a quantidade de problemas, mas a sensação de impotência
diante deles. Ninguém gosta desta sensação. Para falar a
verdade todos amamos a impressão que de tudo está sob o
nosso controle. Porém o certo é que quase tudo está fora de
nosso controle. Então vem a vontade de sumir diante da
perplexidade de tudo isso.
Agora, o companheiro mais perceptível é o silêncio. Estou
orando, mas Deus não se pronuncia. Às vezes Ele age assim,
provando-nos a fé. Devemos desenvolver maturidade
suficiente para nos alegramos quando Ele falar e para
mantermos a confiança quando Ele parecer não ouvir nosso
clamor. De repente o silêncio foi rompido. Entrou pela janela o
som do apito do vigia da rua. Apito que me lembra que “não
dormirá Aquele que guarda a Israel” (Salmo 121.4). Na
verdade não estou sozinho. Essa foi uma mentira que o silêncio
me contou. E por um momento eu acreditei nisso.
Sou tomado por uma paz sem igual, Deus está aqui. Posso não
estar no controle das situações que gostaria, mas nenhuma
delas escapa do controle do meu Pai! Glória a Deus, porque Ele
não cessa de zelar por nós, nem mesmo nas horas mais
sombrias da noite! Começo a observar que Deus sempre
gostou de agir nesses horários. Foi em um momento como
esse que Deus apareceu a Abrão fazendo promessas (Gênesis
15.1-5). Foi em uma noite como essa que Deus deu o sonho a
Faraó que mudou a vida de José (Gênesis 41). Foi em um
momento de insônia como esse que Deus mostrou a Assuero
que o esquecido Mardoqueu era digno de livramento e de
exaltação (Ester 6.1-12).
Foi em uma noite como essa que, ao som de louvores, Paulo e
Silas testemunharam os grilhões sendo despedaçados pelo
poder de Deus (Atos 16.23-26). Eu também verei os meus
“problemas-grilhões” sendo despedaçados. E crendo nesta
palavra já estou louvando a Deus. Meu Deus trabalha no turno
da noite! As trevas não podem fazer Deus me perder de vista.
Ele está no controle. Agora entendo o salmista quando ele
disse que “Quando for certo que as trevas me encobrirão;
então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me
encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas
e a luz são para ti a mesma coisa” (Salmo 139.11-12). As horas
mais sombrias da noite já estão com o seu fim determinado.
Pela fé já vejo surgindo no horizonte a luz da Resplandecente
Estrela da Manhã. Não desista, aguarde o romper da aurora.
Essas horas vão passar.
- FIM -

VEM AÍ O ENCONTRO DE JOVENS E
ADOLESCENTES...
Nosso Encontro de Jovens e Adolescentes (Ejad) está chegando!
Será de 14 a 16 de abril, na Chácara do Cigano, na Barra de
Santo Antônio. A galera de 12 a 20 anos já pode se inscrever a
partir deste domingo, 19 de março. A inscrição custa R$ 100,00
e poderá ser paga no cartão de débito ou dinheiro. Mais
informações com a comissão organizadora, no stand ao lado da
livraria, sempre ao final dos cultos.

VOLUNTÁRIOS RETIRO ESPORTIVO
Se você entende a importância dos Retiros Esportivos, que são
totalmente evangenlísticos e voltados a jovens da comunidade,
torne-se um voluntário através de oração, trabalho antes e
durante os eventos e contribuição para que eles não deixem de
acontecer. O Ministério de Esportes está disponibilizando carnês,
com os quais você pode ofertar a partir de R$ 15,00
mensalmente. Se você quer fazer parte desta obra e
transformar vidas, procure os irmãos Robson ou Emerson logo
depois do culto.

CULTO DE MISSÕES
No próximo domingo (26), às 18h, teremos nosso primeiro culto
de missões do ano e será muito especial! Com o tema “Maceió,
minha seara”, nossa cidade será apresentada como campo
missionário, abordando os desafios que a realidade de nosso
município impõe ao avanço do Reino de Deus. Se você foi
alcançado pela graça redentora de Jesus, tem o dever de levar
essa graça a outros e pode começar aqui mesmo onde mora.
Esperamos você!
"Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então
receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo
de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria, e até dos confins da
terra, a respeito da minha morte e ressurreição". At 1.8

HOJE TEM NOITE DE MASSAS!
Você é fã da culinária italiana? Adora comer massa? Então vai
se deliciar com nossa cantina! Hoje, após o culto, teremos uma
cantina caprichada com mini pizzas, macarronada, lasanha e
torta de frango e tudo com preço acessível. Toda renda será
revertida para a nossa cantata de páscoa. Não deixe de
experimentar essas delícias!

ACHADOS E PERDIDOS
#RetiroIBG2017
Se você é do tipo esquecido e se deu conta que deixou para trás
em nosso retiro algum pertence, seus problemas acabaram!
Procure hoje mesmo o nosso caseiro Alexandre e resolva sua
situação, pois em 15 dias os materiais restantes serão doados.

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!

CADASTRO DE MEMBROS
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. Se deseja atualizar seus dados, o
procedimento é o mesmo. Agradecemos a colaboração.

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.

DIVULGAÇÃO ESPAÇO BUSINESS
Ainda não divulgou seu negócio? Envie seu logotipo junto com
as informações de divulgação (ramo, endereço, telefone,
contatos, redes sociais, etc.) para o e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos divulgando seu
negócio a cada informativo. Confira o Espaço Business na
página 6 deste informativo e aproveite!

