ESPAÇO BUSINESS
18.Jun : Andrea Ediangela

) 99621-7070

18.Jun : Beatriz Maria

) 98832-6543

20.Jun : Marcos Anderson

) 98866-1402

21.Jun : Patrícia Fernandes

) 99124-8192

22.Jun : Rosa Cristina

) 98888-7225

24.Jun : Thayse Maria

) 98864-4327

24.Jun : Philippe de França

) 98828-4976

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.

17

JUNHO

SEMINÁRIO
de diáconos

24

JUNHO

MEGA GERAÇÕES
19h, na Gênesis

24
AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

"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, 18 de junho de 2017 - Nº465
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

PROCISSÃO EVANGÉLICA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma
cidade edificada sobre um monte.”
(Mateus 5:14)
Qual a missão da igreja? Qual seu papel da sociedade? Por que
Jesus ainda não arrebatou “sua noiva” nos levando para o céu?
Estas perguntas são simples, suas respostas estão bem
expostas na bíblia. A missão da igreja é iluminar o mundo com
a palavra de Deus, afinal esta é a premissa do texto. Em
Mateus 5:13, Deus nos entrega outro desafio - “Vós sois o sal
da terra”. A grande pergunta é se estamos cumprindo o nosso
papel no meio da nossa sociedade. Infelizmente minha
constatação é que não. Aliás, como estamos distantes disto.
Ontem era feriado nacional católico e estava tentando fazendo
um esforço grande assistir pela tarde um culto em uma destas
igrejas neopentecostais. O esforço era grande, repito, porque
é nada de ensino, nada de palavra, nada de unção legitima. O
rio da manipulação e da indução corria solto quando um
homem subiu no púlpito dizendo ser pai de santo e dando um
testemunho, mais ou menos assim: “A unção de Deus aqui
nesta igreja é forte, porque já fiz trabalho contra muitos
pastores em muitas igrejas, e em todas o meu trabalho
prosperou. Aqui não, por três vezes fiz uma oferta de coroa de
espinho contra o senhor, dizia se referindo ao pastor, e o
trabalho não prosperou.” Isto foi o bastante para o pastor aos
berros se virar para as câmaras e vociferar: “Está vendo
Brasil? A unção deste púlpito é forte! Ele foi em muitas
igrejas e nenhuma delas representaram uma ameaça as
obras de Satanás. Aqui o negócio é diferente.” Era o que o
apóstolo precisava para abandonar tudo o que deveria estar
fazendo como ungido de Deus e passar 20 minutos fazendo
propaganda de si e da sua igreja. Sua igreja, isto mesmo,
afirmo sem medo de errar. A igreja era para ser de Cristo, ele
deveria ser o centro do culto, mas quem disse que tem sido
assim?
Vejo a nação brasileira aos poucos se tornando uma nação
cada vez mais cristã, mas não estamos iluminando, nem
tampouco salgando. Não pelo menos na quantidade
necessária, na quantidade suficiente para mudar. Aliás, nunca
estivemos tão mal. Alguém pode dizer: “Mas toda esta
exposição, todo tratamento dado pela Lava Jato não seria isto?
Não seria uma resposta de Deus?” Temo constatar que não. E
isto por um motivo simples, não tenho visto mudança de
comportamento na vida dos cristãos. E mais, toda esta
corrupção endêmica na política, também está na base da
sociedade. O Gerson, ex jogador da seleção Brasileira já
denunciava o “jeitinho brasileiro de ser”.
Ontem também foi dia da Marcha para Jesus. Ver no jornal
aquela demonstração ufanista de poder e número, me faz vez
o quanto estamos distantes de ser sal e luz. Ela é uma opção

evangélica à procissão de Corpus Cristhi. Uma verdadeira perda
de tempo. Nada contra os que induzidos participam do evento,
mas o efeito é inócuo. Não produz fruto algum. Seria melhor,
mais produtivo, reservarmos este dia para um clamor nacional,
para em jejum e oração clamarmos pelo perdão de Deus à nossa
nação, que mesmo sendo cristã, tem assistido congelada aos
escândalos de corrupção que se tornaram generalizados, que
envergonham e empobrecem à nossa nação. Da forma disposta,
apenas por vaidade humana, para mostrar que somos muitos, a
marcha se tornou uma procissão evangélica.
- FIM -

CONSULTA OFTALMOLÓGICA A
PREÇO POPULAR
Vem aí mais uma edição da já tradicional consulta oftalmológica
promovida pelo nosso Ministério de Ação Social. Até o dia 21 de
junho, estarão abertas as vagas para agendamento da consulta,
que ocorrerá no sábado (24 de junho), das 8h às 13h, 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 médico oftalmologista dr.
Guilherme Lopes. Aproveite, porque serão somente 30 vagas, e
divulgue para amigos e familiares!

CANTINA DA COLHEITA
Você já sabe o que é a cantina da colheita? É um dos meios para
arrecadar fundos para a construção da nossa igreja em Santa
Luzia do Norte. É uma cantina diferente de tudo que você já viu,
porque envolve os Grupos Pequenos e é realizada na quadra.
Esta será a segunda edição e será realizada, excepcionalmente,
no domingo, 25 de junho, por apenas R$ 5,00. Se você ama
comida junina, pode se preparar, porque esta cantina promete!

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 estarão 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 o diácono Manoel
Brasil ou entre em contato pelo número (82) 98806-4113.

ACESSO À SONOPLASTIA
Informamos a todos que o acesso à sala da SONOPLASTIA,
localizada no pavimento superior, É RESTRITO a pessoas
autorizadas, com a finalidade de evitar possíveis transtornos.
Pedimos aos pais que também estejam atentos e orientem seus
filhos. Agradecemos desde já a compreensão dos irmãos.

FOTOS DA CONFERÊNCIA
PERTURBADORES

LIVRARIA NA IGREJA

Se você participou da Conferência Perturbadores ou não pôde vir
e quer saber mais sobre tudo o que Deus fez nos três dias de
evento, acesse nosso site www.ibgenesis.com.br. Lá já tem uma
matéria a respeito e, claro, muitas fotos! Corre lá e dá uma
espiada! #Perturbadores2017

Você sabia que tem
igreja? Nos dias de
livraria funciona em
visita! Tem muitas
conhecer!

uma livraria funcionando aqui na nossa
culto, após o término das atividades, a
frente ao berçário e está esperando sua
novidades esperando por você. Venha

BERÇÁRIO: ATENÇÃO PAIS!
APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 16 de julho de 2017. Para isto você
deve mandar um e-mail até o dia 12 de julho 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.

A equipe responsável pelo berçário pede aos pais de bebês que
fiquem atentos às informações a seguir para melhor
funcionamento do mesmo, bem como evitar
constrangimentos:
1) Homens estão proibidos de entrarem no berçário;
2) Os pais são proibidos de permanecerem no berçário, salvo
quando o bebê precisar de alimentação ou quando estão em
fase de adaptação;
3) As mães que precisarem ficar no berçário deverão evitar o
uso de aparelho celular bem como quaisquer aparelhos que
possam fazer barulho.

