ESPAÇO BUSINESS
23.Abr
24.Abr
25.Abr
25.Abr
26.Abr
26.Abr
27.Abr
28.Abr
28.Abr
29.Abr
29.Abr

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

) 98866-9252
) 98843-3537
9) 9921-4403
) 3338-4428
)) 98721-8785
) 99628-3494
)) 98154-3140
) 98832-3005
) 99837-1037

Karine Carvalho
Cláudia Florinda
Jaqueline Silva
Arthur Fellipe
Lucas Rocha
Fabia Rejane
Maria José
Marília Tenório
Madalena Inácio
Ana Maria
Joelma Souza

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.

06

MAIO

CULTO DE MULHERES
na Gênesis

06

MAIO

CULTO DE CEIA
às 14h, na sala de aula

07
REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, na sala de aula

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

MAIO

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, 23 de abril de 2017 - Nº460
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

FANTASMA DESCONHECIDO
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

“Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar,
assustaram-se e disseram: É um fantasma. E gritaram
de medo.” (evangelho de Mateus 14.26)
Jesus Cristo, um nome mundialmente conhecido. Uma
personalidade que, de tão marcante, divide o mundo entre
cristãos e não cristãos. Biblicamente há outros nomes
atribuídos também para Jesus, como Emanuel, por exemplo. O
profeta Isaías proclama ainda uma outra lista de nomes:
Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz. ( Livro do profeta Isaías 9.6). Poderíamos listar
ainda outros nomes mais. Porém, seríamos capazes de
reconhecer Jesus?
Pensemos numa situação bem cotidiana: algumas vezes
somos surpreendidos em algum lugar com a presença de
alguém famoso, que estamos acostumados a ver na televisão.
Pode ser num restaurante, num shopping, no saguão do
aeroporto ou até no meio da rua. E aí temos certa dificuldade
de reconhecer a pessoa, fora da telinha, sem a preparação
normal que recebem para filmarem, agindo como pessoas
comuns. Há quem custe a acreditar...
Por algumas vezes Jesus também não foi reconhecido. E o mais
intrigante é que não foi reconhecido por pessoas muito amigas
DELE. No texto de Mateus 14 os discípulos pensaram que Ele
era um Fantasma. As circunstâncias “cegaram” os discípulos.
Eles estavam aterrorizados, com medo de morrerem
naufragando. A resposta de Jesus foi sublime. A narrativa de
Mateus 14 continua em seu verso 27: “Jesus, porém, lhes falou
logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais”. Então
Jesus acalmou o vento e o coração dos discípulos.
Há algo em nossas vidas que esteja nos impedindo de
reconhecermos o Senhor ao nosso lado? Os temores de nossa
vida fazem-nos ver de forma embaçada, confundindo a glória
do nosso Salvador com espectros frutos de nossa imaginação?
Ele está tão próximo de nós e não temos ciência disso?
Quem sabe não temos procurado o Senhor da forma errada,
querendo encontrá-Lo da forma que melhor nos parecer, por
vezes sem crer que é Ele quem define o andar da história, que
não está preso aos padrões do tempo e espaço; e que Ele não
se limita apenas ao que conseguimos entender?
Dois outros discípulos estiveram ainda por mais tempo com o
Jesus ressurreto e não o reconheceram. O evangelho de Lucas
narra essa história no capítulo 24.13-32. Eles falavam
justamente sobre a notícia da ressurreição de Jesus, e como o
próprio Jesus havia predito que assim aconteceria. Os três
andaram por quilômetros conversando, e não O
reconheceram. Apenas quando Ele partiu o pão foi que “a ficha

caiu”!

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Pode acontecer de estarmos tão envolvidos com os assuntos
diversos, que o próprio Senhor tem sido negligenciado por
nossas atenções. Ele está o tempo todo ao nosso lado, estamos
em contato direto com Seus ensinos, e esses nos incomodam
para voltarmos ao primeiro amor, como deveria acontecer com a
igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse. Isso é, não se esquecer
do principal motivo de nos ocuparmos com as coisas do Senhor:
Ele próprio.

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.

Não devemos deixar que as circunstâncias da vida, que nossos
temores, que nossos anseios e até que nossas devoções
exacerbadas nos impeçam de reconhecer o nosso único e amado
Salvador e Senhor em nossas vidas.
- FIM -

TREINAMENTO KIDS
Se você já é tio ou tia do Ministério Kids ou tem o interesse em
integrar esta equipe, precisa participar do treinamento que será
oferecido no sábado, 6 de maio, às 14h, na sala do Mega Culto,
aqui mesmo na igreja. Sua participação é imprescindível! Para
mais informações, procure a irmã Rosângela Barbosa ou entre
em contato pelo número (82) 99981-2785.
"Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam; pois o Reino de
Deus pertence aos que são semelhantes a elas." Mc 10.14b

CONSAGRAÇÃO MISSIONÁRIA
Todos os domingos, às 8h da manhã, temos nossa tradicional
consagração. Em especial, no próximo dia 30 de abril ela será
voltada para missões. Vamos ouvir o testemunho da Járede que
dedicou suas férias a um projeto de evangelização de
universitários em Manaus. Além disso, vamos orar pelos
missionários, pelas necessidades da nossa nação e dos povos
que ainda não conhecem Jesus.
No próximo domingo acorde cedo, venha dedicar um tempo
precioso ao Senhor e ouvi-lo falar ao seu coração.

CULTO DE MULHERES

CADASTRO DE ADOLESCENTES E
JOVENS

Nosso próximo culto de mulheres está chegando! Com o tema
"Deus quer te usar: você está preparada?", vamos refletir juntas
sobre como podemos nos colocar à disposição do nosso
Salvador. Se você quer ser usada por Ele, anote na agenda para
não esquecer: será no sábado, 6 de maio, às 19h, aqui na igreja.
Traga convidadas e um pratinho de doce ou salgado para um
lanche no final. Esperamos você!

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!

CANTINA MINISTÉRIO DE ESPORTES
No próximo domingo (30), após o culto, o Ministério de Esportes
promoverá uma cantina para arrecadar fundos para o Retiro
Esportivo. Será servido strogonoff com arroz e batata palha,
com direito a refrigerante, por apenas R$ 6,00. Não fique de
fora, venha comer com sua família e abençoar este projeto de
restauração de jovens.

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.

