ESPAÇO BUSINESS
30.Jul : Thiago Barros

) 98842-2512

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ

31.Jul : Rayanne Silva

) 98856-3661

01.Ago : Helder Nicollas

)-

01.Ago : Sônia Maria

) 98716-2393

Fabricamos bolsas para qualquer tipo de
evento! Fones e WhatsApp:
98818-2082 (Patrícia) / 98892-3507 (Ivanise)
Instagram: @fabricadebolsasmcz
E-mail: fabricadebolsasmcz@gmail.com

02.Ago : Maria Nireide

) 99692-0303

02.Ago : Manoel Brasil

) 98806-4113

REDIGIR - Códigos e linguagens

02.Ago : Janisete Silva

) 98851-7866

02.Ago : Emanuelle Machado

) 98892-6091

04.Ago : Sara Yasmim

) 98716-2393

Chegou a isolada de Redação e Linguagem mais
esperada. Professores com experiência na
correção do Enem. Turmas de isoladas.
Instagram: @redigirmcz
Contato: redigirmcz@gmail.com / 98820-0663

05.Ago : Maria Betânia

) 98832-0797

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.

04 a 06

AGOSTO

CONFERÊNCIA DE MULHERES
na Gênesis

10

AGOSTO

FORMATURA - ENGENHARIA CIVIL
às 19h30, na Gênesis

12
MEGA GERAÇÕES
às 19, na Gênesis

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

AGOSTO

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.

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

Maceió, 30 de julho de 2017 - Nº469
informativo semanal

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

CARÊNCIA DE UM AMIGO
pastorharry@ibgenesis.com.br

Cedo aprendi a reconhecer a importância de um amigo. Eles
nem sempre estão por perto para nos socorrer nas horas
oportunas, mas sempre estão presentes nas memórias, nos
conselhos, nas alegrias divididas, nas dores compartilhadas,
no bem que sempre nos fizeram. É fato que somos carentes de
bons amigos. Quando muito numerosos, não passam da
quantidade de dedos que temos nas mãos.
Antes de partir, depois de muitos anúncios aos discípulos de
que seu tempo com eles estava chegando ao fim, apresentou o
Espírito Santo como o melhor amigo que podemos ter: “E eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que
esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que
o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece;
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em
vós” (Jo 14.16-17). Companhia ininterrupta, para sempre,
definitiva. Nenhum dos amigos que temos consegue ser tão
presente e por tanto tempo quanto Ele.
Toda ajuda que um amigo eficaz nos proporciona em dias
difíceis é a liberação de seus ouvidos para escutar nossas
lamentações. Pois bem, Jesus caracterizou este amigo como
sendo o outro Consolador: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, para que fique convosco para sempre” João 14:16. Não sei você o que pensa de consolo, mas para
mim o consolo significa remover a causa que nos causava dor.
Este é o seu incrível papel.
Aqui nós temos mais três características importantes de deste
amigo: “Mas o Advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai
enviará em meu Nome, esse vos ensinará todas as
verdades e vos fará lembrar tudo o que Eu vos disse.” Ele
é advogado, professor e mentor. Não sou contra os amigos que
fazemos aqui, mas não podemos deixar de ser amigo do
Espírito Santo. Olhem que coisa linda Ele faz. Nos lembra às
promessas e os ensinos de Deus para nós. Aqui ele é descrito
como o advogado. Já pensou em entregar suas causas ao
Espírito Santo? Não tem advogado melhor.
Você conhece alguém teimoso, mas muito teimoso mesmo,
daqueles que mesmo errado morre dizendo que tem razão,
que está certo? Está sorrindo não é? Você não assume, mas
sabe que o maior teimoso daqui é você mesmo, não é? Pois
bem, este amigo tem uma capacidade única de nos convencer
dos nossos erros, dos nossos pecados. Veja como Jesus o
descreve antes de enviá-lo: “Quando ele vier, convencerá o
mundo do pecado, da justiça e do juízo: do pecado, porque não
creem em mim” (Jo 16.7-9). Tudo o que mais precisamos na
vida é nos livrar das correntes do pecado que nos cercam,
prendem, arruinando nossa vida. Ele faz isto. Que amigo heim!
Em Atos 13 nós percebemos a igreja correu um grande perigo

de apostatar da fé, mas o Espírito Santo toma a condução do
processo, mandando que a igreja separasse a Paulo e Barnabé,
direcionando-os e ensinando acerca do que deveriam falar e
fazer. Deus Pai, Deus filho, confiou à condução da igreja ao
Espírito Santo. Que lindo! O maior projeto deles, a igreja, estava
agora sob a confiança deste “nosso amigo”. E você? Não vai
confiar sua vida, a condução do seu destino, nas mãos deste
amigo?
- FIM -

CONFERÊNCIA DE MULHERES
A Conferência de Mulheres deste ano está chegando e terá como
tema "Mentes renovadas, mulheres transformadas". Baseado
em Rm 12.2, o evento será realizado de 4 a 6 de agosto, aqui na
igreja, e terá como preletora Martha Calheiros. Os ingressos já
estão à venda ao custo de R$ 20,00. Chame a mãe, a amiga, a
sogra, a irmã e venha! Será imperdível!
"Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformemse pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus." Rm 12.2

RETIRO DA FAMÍLIA 2018
Está confirmado: teremos retiro da família ano que vem! As
inscrições começam em agosto. Fique atento às informações e
organize-se para participar.
Quando: Fevereiro de 2018
Onde: Rancho Pé de Pião – Marechal Deodoro
Quanto:
- Chalé: R$ 300,00
- Alojamento: R$ 270,00
- Barraca: R$ 225,00
Os valores são individuais e podem ser divididos em até 6x em
parcelas regressivas:
- Agosto: 6 parcelas
- Setembro: 5 parcelas
- Outubro: 4 parcelas
- Novembro: 3 parcelas
- Dezembro: 2 parcelas
- Janeiro: 1 parcelas
- Fevereiro: Apenas à vista, caso haja disponibilidade
Maiores informações com o presbítero Dilson.

PROJETO IGREJA DO PORTO

CANTINA DA COLHEITA - É HOJE!

Você já conhece o Projeto Igreja do Porto? É o projeto para
construção de uma congregação no bairro do Porto, em Santa
Luzia do Norte, onde ganhamos um terreno e já temos vários
queridos irmãos que se reúnem semanalmente.

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. A
cantina será realizada hoje após o Culto da Família, e os tickets
custam apenas R$ 5,00. Mais informações com o Pb. Braz.

Muitas ações estão sendo e ainda serão realizadas em prol dele:
a cantina da colheita, que tem acontecido mensalmente na
quadra de esportes, bem como a venda de itens que
promoverão o projeto, como chaveiros, canetas etc, em nossa
livraria. Mas você também pode participar orando, colocando a
"mão na massa" e/ou ofertando para que a igreja fique pronta o
mais rápido possível e possa ser lugar de salvação naquela
cidade. Para mais informações, entre em contato com o
presbítero Braz.

LIVRARIA NA IGREJA
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

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 20 de agosto de 2017. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 16 de agosto 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.

