ESPAÇO BUSINESS

AVISO GERAL - FERIADOS
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).

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;

Salmos 46:1

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.

22

ABRIL

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas Congregações

29

ABRIL

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
das 8 às 12h, na Gênesis

06
CULTO DE MULHERES
às 19h, na Gênesis

"Deus é o nosso
refúgio e fortaleza,
socorro bem presente
nas tribulações."

MAIO

Enquanto estivermos
nesse mundo, não
estaremos livres das
adversidades, mas
esse versículo nos
traz uma boa notícia!
Deus é o nosso
refúgio, por isso ao
enfrentarmos um
problema o lugar para
onde devemos ir é a
presença de Deus. Ele
também é a nossa
fortaleza, nosso
escudo e nos protege
do perigo! E ainda é
aquele que nos
socorre bem no meio
dos problemas. Esse é
o nosso Deus, aquele
que certamente nos
livrará das situações
difíceis e impossíveis.

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, 16 de abril de 2017 - Nº459
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

COMEÇANDO TUDO OUTRA VEZ
pastorharry@ibgenesis.com.br
“Quando este tempo chegar o povo não dirá mais: Os pais
comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos quem
ficaram embotados”.
(Jeremias 31:29)
Pensando estar sofrendo na sua geração os erros de uma geração
passada, os israelitas criaram este dito popular que dizia mais ou menos
assim: “Os nossos pais erraram, mas quem está sofrendo as
consequências somos nós.” Era isto que queria dizer o ditado criado com
as uvas. Ou seja, é um texto que trata de maldição hereditária, de filhos
sofrendo, sobrecarregados com os erros dos pais.
A doutrina da maldição hereditária é perigosa, sugere um princípio de
injustiça. Filhos sofrendo danos pelos erros dos seus pais, é algo que
facilmente pode produzir uma revolta no coração de uma geração. Dali a
uma repulsa de Deus é um passo. A base bíblica abraçada pelos
defensores da maldição hereditária para esta conclusão é Êxodo 20: 4-6,
que diz: “Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma
do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas
debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o
SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos
até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço
misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus
mandamentos”. Há algo que devemos perceber na passagem acima, ela
nos ajudará a compreender o fato. Percebamos que a advertência divina
está logo após a declaração do segundo mandamento: “não farás para ti
imagem de escultura.” Logo em seguida o Senhor Deus Todo-poderoso dá
a razão porque o povo de Israel não poderia fazer imagens: “porque Eu
sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos
filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço
misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus
mandamentos”. Deve ser notado o uso da palavra “porque”, que indica a
razão do segundo mandamento. De forma simples, a advertência divina
de castigar nos filhos os pecados dos pais sempre está conectada com a
possibilidade do pecado de idolatria.
Há um texto na bíblia que combate e desmonta a ideia da maldição
hereditária: Ezequiel 18.20 - “A alma que pecar, essa morrerá; o filho não
levará a iniquidade do pai, nem o pai, a iniquidade do filho; a justiça do
justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este”. Esta
passagem é muito esclarecedora. O próprio Deus afirma que cada um
dará contas dos seus próprios pecados. Os filhos não têm culpa dos
pecados de seus pais, nem os pais têm culpa dos pecados dos filhos. Isto,
lógico, desde que um deles tenha vivido de acordo com a vontade de Deus
revelada na sua Palavra.
Deus não concorda com o ditado das uvas que estava se espalhando em
Israel, e tratou logo de combate-lo. Ele restabelece a verdade: “Isto
nunca foi assim! Quem fica com o dente roxo é que comeu a uva; cada um
dará conta do seu próprio pecado” – Jr 31:30. Deus logo se manifestou
contrário aquele pensamento. Ele promete começar tudo de novo outra
vez com o seu povo, de uma nova maneira, com resultados diferentes. Ele
restabelece um novo conceito de aliança. Não era uma aliança igual que
fez quando o povo saiu do Egito, promete que haverá um tempo que
ninguém precisará do conselho de um parente seu dizendo: “Procure
conhecer ao Senhor.” Isto simplesmente porque: “Todos me conhecerão,
do mais erudito ao mais humilde. Eu perdoarei seus pecados, nunca mais
me lembrarei das suas maldades” – Jr 31:34. Gosto desta faceta de Deus.
Quando estamos indo mal, ele não desiste de nós. Começa tudo de novo
outra vez. Deveríamos ser assim, deveríamos agir como ele. Falo para
alguém que estava desistindo de algo ou de alguém?

- FIM -

CONSULTA OFTALMOLÓGICA A
PREÇO POPULAR

CADASTRO DE ADOLESCENTES E
JOVENS

Vem aí mais uma edição da já tradicional consulta oftalmológica
promovida pelo nosso Ministério de Ação Social. De 10 a 27 de
abril, estarão abertas as vagas para agendamento da consulta,
que ocorrerá no sábado (29 de abril), das 8h às 12h, por apenas
R$ 50,00. Interessados devem entrar em contato pelos números
(82) 98886-6081 / 99997-8312. As consultas serão realizadas
aqui na igreja, com o dr. Guilherme Lopes. Aproveite, porque
serão somente 30 vagas, e divulgue para amigos e familiares!

Atenção adolescentes e jovens! Se você tem entre 12 e 35
anos, precisa preencher seu cadastro para que os Ministérios
Geração Ativa e Atitude te conheçam melhor e possam planejar
suas atividades. É online, rápido e fácil! Basta acessar o
endereço bit.ly/cadastrojovemibg, preencher e enviar. O
prazo para respostas é até o domingo, dia 30 de abril. Não deixe
para última hora!

QUE TAL UM RACHA?
Você sabia que toda segunda-feira, às 19h30, tem partida de
futebol masculino na quadra aqui da igreja? Além de ser uma
ótima oportunidade de exercício físico, é também uma excelente
maneira de fazer novas amizades ou aprofundar as que já
existem. Combine com seus amigos e venha rachar conosco!
Para saber outras modalidades do nosso Ministério de Esportes,
procure o líder Eduardo Montenegro ou acesse o endereço
www.ibgenesis.com.br, na aba agenda.

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de
membros vindos de outras igrejas, quando não trazem carta de
recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer parte da
nossa comunidade de fé, as próximas aclamações serão
realizadas no dia 11 de junho e 11 de dezembro. Mas, para isso,
é imprescindível participar de dois encontros durante a Escola
Bíblica Dominical (EBD): 4 e 11 de junho; ou 3 e 11 de
dezembro. Escolha o melhor período e participe! Mais
informações com os líderes Valdelaina e Luis, responsáveis pela
integração.

Escola Bíblica Dominical - EBD
todos

às

9h

os
Domingos

na

Gênesis

BERÇÁRIO NA EBD
Atenção mamães! Agora o
berçário da nossa igreja
também funcionará aos
domingos pela manhã, durante
todo o horário da escola bíblica
dominical. Ressaltamos que os
pais não devem entrar no berçário a fim de evitar
constragimento para as mamães que estiverem
amamentando. Agradecemos a compreensão.

16.Abr : Beatriz Alonso

)-

17.Abr : Ana Carla

) 3324-1963

18.Abr : Layla Sofia

)-

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

19.Abr : Thalys Cândido

) 3326-3062

Ecepcionalmente, neste mês, a apresentação de crianças
ocorrerá no 4º domingo. Será no dia 23 de abril de 2017. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 19 de abril 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.
A apresentação só será possível com todas as informações
solicitadas.

20.Abr : José Carlos

) 3324-6906

20.Abr : Maryângela Clementino

) 3343-1043

22.Abr : Marcus Willams

)-

22.Abr : Elda Gomes

)-

22.Abr : Fellipe Gabriel

)-

