ESPAÇO BUSINESS
16.Mai : Jardel da Silva

) 99975-4129

17.Mai : Jarbas Lourenço

) 99917-7912

18.Mai : Eliane da Silva

) 98709-1219

18.Mai : Nicolas Cavalcante

) 3432-2821

18.Mai : Carlene Maria

) 99842-9631

19.Mai : Luciana Alves

) 98868-7143

19.Mai : Aline Tavares

) 98847-2231

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.

19 à 21

MAIO

XVI ECC
na Escola Onélia Campelo

27

MAIO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

02 e 03
CONFERÊNCIA PERTURBADORES
nas salas e templo

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

JUNHO

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, 14 de maio de 2017 - Nº463
informativo semanal

TOQUEVISUAL - Rep. Rommanel,
Boulevard, Eudora, Ed. Gospel e Herbalife
Livros, bíblias, CDs, 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

QUEM DIRIGE A SUA VIDA?
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

"Faleceu Samuel; todos os filhos de Israel se ajuntaram,
e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá.
Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã."
(1 Samuel 25:1)
Aparentemente Davi havia alcançado o auge da maturidade
espiritual. Estaria Davi preparado para governar Israel? Seria a
hora dele ser colocado no trono para dirigir o povo de Deus
pelos vales das dificuldades até a presença de Deus? As suas
últimas atitudes, deixam profundas impressões acerca de seu
caráter e de sua submissão a Deus (1 Sm 24). Mas nada como
uma crise para revelar o grau de nossa maturidade ou o que
está por baixo de nossa aparente maturidade.
“Samuel faleceu”. Com a morte de Samuel morria a última
esperança humana de Davi ser rei. Como sacerdote e profeta
era a única pessoa em todo o reino que não era submisso a
Saul. Ele agia como homem de Deus, como porta-voz de Deus.
Era a única testemunha, além da família de Davi de que este
fora escolhido e ungido rei por Deus (1 Sm 16.1-3). E não
somente isso, mas Samuel dava a Davi a certeza de que havia
alguém orando e intercedendo por ele.
“Samuel faleceu”. Este era um momento que a sua fé,
submissão e a sua maturidade estavam sendo acrisoladas.
Acrisolar é uma palavra que vem do grego Crisis. São as crises
que revelam o que há por dentro de nós. Traz à tona o
verdadeiro eu de cada pessoa. E diz o texto que neste momento
de crise, Davi foge. Na crise, Davi ainda se mostra um homem
vulnerável aos seus sentimentos. Não orou, não buscou, não
ouviu nenhuma palavra do Senhor. Apenas sentiu medo,
insegurança; e guiado e controlado por esses sentimentos,
tomou uma atitude suicida de fuga para o meio do nada. Era um
homem dominado pelos seus sentimentos e o problema é que
os sentimentos nos cegam, os sentimentos nos roubam a
lucidez. Eles nos impedem de ver as coisas como elas são.
Mas graças a Deus que Ele sempre tem os seus instrumentos
para nos trazer de volta à Palavra do Senhor. A Bíblia diz que
Davi, diante da atitude tola de Nabal, esposo de Abigail se
enche de ira, de vingança e decide matar Nabal, mas foi
impedido por Abigail. Como foi que Abigail conseguiu fazer Davi
deixar de ser também um Nabal? (Nabal =tolo) - um homem
controlado pelos seus sentimentos e fazê-lo voltar a ser um
homem segundo o coração de Deus controlado pela Palavra de
Deus?
Abigail libertou Davi da influência dos seus sentimentos
conduzindo a sua alma ao futuro. Quando estamos agrilhoados
pelas correntes das emoções, não há nada que tenha mais
poder de nos libertar dessa tirania dos sentimentos do que
olhar para o futuro. E esse foi o argumento de Abigail para tirar
Davi da escravidão aos seus sentimentos: "Perdoa a
transgressão da tua serva; pois, de fato, o SENHOR te fará casa
firme, porque pelejas as batalhas do SENHOR, e não se ache

mal em ti por todos os teus dias (...). E há de ser que, usando o
SENHOR contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito
e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu
senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o
sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres
vingado com as tuas próprias mãos; quando o SENHOR te
houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva" (v. 26, 30-31).
Ela confronta Davi com o seu futuro. Cada palavra de Abigail foi
calculada para tocar, para golpear o coração de Davi controlado
pelos seus sentimentos. E por que ela confronta Davi com o seu
futuro? Porque os nossos sentimentos só "pensam" no aqui e no
agora; eles nunca "pensam" no depois. Os sentimentos só "têm
olhos" para o momento. São cegos para ver e encarar o futuro.
Na verdade, as pessoas só são dominadas e controladas pelos
seus sentimentos porque eles nunca pensam no amanhã. Nunca
se deixam confrontar com o dia seguinte. Nunca se deixam
confrontar com as conseqüências, com as colheitas que terão
que fazer amanhã.
Quem sabe você hoje está assim e quer se livrar dos tentáculos
dos sentimentos e ser uma pessoa controlada pela Palavra de
Deus? Então, é preciso olhar para o futuro. É preciso confrontarse com o dia de amanha. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6
"aquilo que o homem semear, isso também ceifará". É preciso se
confrontar com o amanha da colheita. Pense nisto, e que Deus
nos abençoe!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 21 de maio de 2017. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 17 de maio 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 feita com as informações solicitadas.

CONFERÊNCIA PERTURBADORES
Quem já foi para uma conferência Perturbadores sabe que é
bom demais! Quem ainda não foi, chegou a oportunidade: de 2
a 4 de junho, aqui na igreja, será realizada a 3ª edição do
evento. Se você tem entre 12 e 35 anos, pode comprar seu
ingresso no valor de R$ 20,00 a partir do próximo sábado, 13 de
maio. Serão três dias intensos de oficinas, mesas redondas,
palestras, exposição de projetos, café com líderes e muita
adoração com o pr. Massao Suguihara. Mais informações em
breve! #Perturbadores2017

- FIM -

CANTINA DA COLHEITA - É HOJE!
Hoje, após o culto será realizada uma cantina diferente de tudo
que você já viu! Grupos Pequenos estarão juntos, na quadra de
esportes da nossa igreja, para oferecer diferentes opções de
lanches, com ingressos no valor de R$ 5,00. A Cantina da
Colheita será realizada todo mês nos cultos de ceia e tem como
objetivo arrecadar fundos para a construção da nossa
congregação em Santa Luzia do Norte. Agora que você sabe a
razão desta cantina, não a perca por nada!

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.

AÇÃO SOCIAL NO LAR BATISTA
O Ministério Geração Ativa está promovendo uma ação social
no Lar Batista Meninas Magalhães e conta com sua ajuda para
suprir algumas necessidades de higiene pessoal das 17
meninas que moram no lar. Será uma tarde de beleza, batepapo e lanche coletivo. Você pode fazer sua doação até o dia 25
de maio. É só procurar os lideres do Ativa e entregar sua
doação. Mais informações: 98889-5831 (whatsapp).

JANTAR DOS NAMORADOS
Está se aproximando o mês mais romântico do ano e o
Ministério de Casais está preparando tudo para o já tradicional
jantar dos namorados! Será uma noite inesquecível no sábado,
10 de junho, às 20h, aqui na igreja. Venha participar dessa
"Noite das estrelas" com seu amor e seja surpreendido! Os
ingressos já estão à venda com os integrantes do ministério e
custam R$ 65,00 por casal, já incluso o jantar. Adquira logo o
seu!

