ESPAÇO BUSINESS
28.Mai
28.Mai
28.Mai
29.Mai
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29.Mai
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31.Mai
31.Mai
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01.Jun
02.Jun
03.Jun
03.Jun
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Ozana Marinho
Andressa Venir
Gislane Soares
Wedjelane Alves
Anne Karoliny
Zilma Pereira
Maria Augusta
Jaciara de Assis
Adriana Tenório
Paulo Antônio
Samira Mendes
Paulo Henrique
Alyson Lima
Paulo Roberto

98820-0663
99620-0945
98831-4818
98732-6987
99657-7021
98811-1909
98868-7752
98726-0619
99914-7545
98726-5709
99197-3660
99624-1283
99939-8358
99188-0101

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.

02 e 03

JUNHO

CONFERÊNCIA PERTURBADORES
nas salas e templo

10

JUNHO

JANTAR DOS NAMORADOS
na Gênesis

11
CULTO DE MISSÕES
18h, na Gênesis

"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, 28 de maio de 2017 - Nº464
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

SÓCIAS INSEPARÁVEIS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o
conhecimento do Santo é prudência”
(Provérbios 9:10)
Ela é bonita, arrumada, inteligente, visionária, perspicaz,
calma, contida, delicada, capaz de transformar a vida de
qualquer um em um mar de rosas. O problema é que poucos se
aproximam dela, e ainda assim alguns que se aproximaram,
tomam o proveito devido e depois de beneficiado a
abandonam. Falo da sabedoria, uma força capaz de nos
projetar, de atrair fama e dinheiro para nossas vidas, que tem
capacidade de nos livrar de embaraços, e de nos guiar por
“mares tranquilos” na vida.
Muitos já se beneficiaram dela, e muito. Mais não raro, depois
de se beneficiarem a abandonam. Não foi este o caso do Rei
Salomão? Ele era filho do grande Rei Davi. Deus aparece a ele
mandando pedir o que desejasse, e ele de forma
surpreendente pede apenas sabedoria para governar o seu
povo (1 Reis 3:7-9). Até Deus se emocionou com o pedido de
Salomão, e além de lhe dar infinita sabedoria, lhe deu o que ele
não pediu. Vejam este relato comigo: I Reis 4:29-30, 34 - "E
Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento muito
grande, e largueza de coração como a areia na praia. Assim,
a sabedoria de Salomão era maior que a sabedoria de
todos os homens do Oriente, do que toda a sabedoria do
Egito e dos homens de todas nações; e todos os reis da terra
que tinham ouvido da sua sabedoria, vinham ouvir a sabedoria
de Salomão." A sabedoria o projetou, mas depois de projetado,
famoso, em paz com os reinos vizinhos, milionário, resolveu
abandonar a sabedoria. Sem ela, conheceu os piores dias da
sua vida, e para agravar a situação se distanciou de Deus. Se
encheu de mulheres que perverteram seu coração, permitindo
que elas instituíssem no reino de Israel a adoração a deuses
estranhos. Deuses oriundos de suas nações. É triste ver o que
aconteceu com Salomão, ele nunca se afastou de vez do
Senhor, mas virou aquele tipo de crente morno, indesejável,
que tinha lembrança de Deus, mas não seguia suas instruções.
Em 1 Reis 11:9-12, 14,23,26, nós encontramos a afirmação de
que Deus se indignou contra Salomão por causa das suas
atitudes. Os erros me fazem concluir que tão importante
quanto ter a sabedoria, é criar uma estrutura de sustentação
para os benefícios que ela trará as nossas vidas. Senão,
corremos o risco não suportar as pressões produzidas pela
vaidade, independência, e sentimento de autorrealização que
a sabedoria irá produzir em nosso coração.
Felizmente o número dos que conheceram a sabedoria divina,
usufruíram dela sem jamais se distanciar de Deus é bem maior
do que o número dos que se distanciaram. A lista é vasta de
pessoas, mas queria usar um único exemplo de um
personagem bíblico para reforçar a ideia: Abigail. Ela viu o
pânico estampado na face do funcionário que veio contar o que

Nabal havia feito com Davi. Rápida, resolveu agir para livrar
toda sua casa do perigo. Preparou mantimentos e foi ela própria
se apresentar a Davi, oferecendo com seu gesto um pedido de
perdão. A sabedoria é assim, as vezes está lá inerte, em estado
de repouso, mas na hora precisa ela se revela de forma incrível,
produzindo uma vida repleta de graça e virtudes.
O melhor da sabedoria é que ela não tem prazo de validade,
pode ser transferida por um simples pedido feito a Deus, como
fez Salomão. Porém, havendo sido agraciado com ela, é bom ser
obediente a Deus, pois este é o preço cobrado por Deus pela
permanência da sua sabedoria em nós. A sabedoria é sócia
inseparável da obediência, e uma não funciona sem a outra.
- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 18 de junho de 2017. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 14 de junho 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 realizada com as informações
solicitadas.

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!

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.

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

SORTEIO CONFERÊNCIA
PERTURBADORES
Quer ganhar uma camisa, caneca e ingresso para nossa
Conferência #Perturbadores2017? Corre lá no nosso
Instagram @ibgenesismaceio, cumpra as regras (curtir a foto
oficial; seguir os perfis @ibgenesismaceio e @geracoesibg no
Instagram e a página da igreja no Facebook - @ibgenesis;
repostar a foto oficial no Instagram; e marcar três amigos) e
boa sorte! O sorteio será realizado na quarta-feira (31).
#IBGenesis

ATENÇÃO MOTORISTAS!
O ministério diaconal solicita a atenção de todos os motoristas
para algumas questões importantes:
Porque devemos estacionar de ré?
Æ Temos um melhor ângulo de visibilidade dos pedestres;
Æ Temos crianças na igreja e as mesmas passam correndo por
trás dos carros, não tendo noção do risco;
Æ Em caso de emergência é mais fácil a retirada do seu carro;
Æ Quanto maior for o carro menos visibilidade na ré se tem;
Æ Estatísticas: Nos EUA morrem cerca de 250 crianças por
ano atropeladas, na maioria das vezes, pelo próprio pai ou
mãe. QUASE UMA CRIANÇA POR DIA!
Porque NÃO devemos estacionar da calçada?
Æ Não é permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia
para deficiente visual da igreja. São duas multas. Uma é
infração grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$
127,69 de multa (além da remoção do veículo) e a outra é
gravíssima, representa 7 pontos na CNH e pode custar R$
191,54 de multa (além da remoção do veículo).
Contamos com a sua colaboração e
agradecemos a sua compreensão.

