ESPAÇO BUSINESS
06.Ago : Rose Mary

) 98832-7163

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ

06.Ago : Maria Valderez

) 98725-5395

08.Ago : Maria Alice

) 98820-1868

10.Ago : Yasmim Batista

)-

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

11.Ago : Amanda Beiriz

) 99908-8669

12.Ago : Jeane da Silva

) 99842-8832

REDIGIR - Códigos e linguagens

12.Ago : Victor Rafael

) 3024-6217

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

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.

10

AGOSTO

FORMATURA - ENGENHARIA CIVIL
às 19h30, na Gênesis

12

AGOSTO

MEGA GERAÇÕES
às 19, na Gênesis

13
CULTO DE CEIA
às 18, 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

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

Maceió, 06 de agosto de 2017 - Nº470

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50

abertas!
INFORMAÇÕES PÁG. 04

Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

INSCRIÇÕES

MENTES RENOVADAS,
VIDAS TRANSFORMADAS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses
aqui, meu irmão não teria morrido.”
(João 11:21)
A palavra renovar sugere a possibilidade de algo ficar novo de
novo. A mente renovada produz atitudes, respostas, reações,
decisões renovadas, o que irá produzir uma vida nova, vida
renovada. Como isto é possível? É isto que iremos ver aqui.
Uma mente não se renova por decisão ou determinação. Se
fosse assim era bom, a gente decia ter uma mente nova e
pronto. Nós vemos o Salmista lutando contra estas inclinações
más que todos nós manifestamos: (Salmos 51:10) - “Cria em
mim, ó Deus, uma mente pura, e renova em mim um espírito
reto.”
A medida que passamos a alimentar nossos
pensamentos com um novo ensino, mais ético, pautado no
bem ao próximo, de acordo com a vontade expressa do Senhor
na sua palavra, estamos gerando dentro de nós uma nova
maneira de pensar.
No evangelho de Mateus (19:16-23), nós temos o caso de um
jovem rico que foi ter com Jesus querendo saber como deveria
fazer para ter a vida eterna. Sempre teve uma vida reservada,
era um religioso que cumpria os princípios e preceitos bíblicos,
mas sua mente não era renovada. Tanto é que Jesus
observando sua deficiência, sugere que venda sua fortuna e
reparta com os pobres. O texto santo afirma que ele foi embora
triste, ante a proposta de Jesus. Lógico que o remédio indicado
para cura deste jovem não pode ser receitado genericamente
para todo rico. Jesus não tem nada contra quem tem riquezas,
mas tem tudo contra aqueles que deixam sua riqueza o ter. O
coração deste moço era extremamente apegado a fortuna que
tinha, e ele se retira triste diante da proposta de Jesus.
O que dizer então de uma mente instável, insegura, como a de
Tomé? Ele é o clássico vacilão, daqueles que tem tudo para ter
uma mente renovada, mas tem dificuldades em crer, evoluir e
com isto suas atitudes revelam a fragilidade das suas
emoções. Foi preciso ver Jesus ressurreto convidando-o para
que o tocasse em suas feridas adquiridas na cruz para que sua
mente fosse renovada.
Este final de semana estivemos refletindo sobre isto com as
mulheres. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, suas irmãs
estavam sofrendo a dor da perda do irmão. Veja como a mente
de Marta necessitava de renovação. Para ela, agora Jesus
havia chegado muito tarde. Seu irmão já havia morrido, havia
sido sepultado faziam quatro dias. Portanto agora não havia
como dar solução para sua enfermidade. Era tarde. Marta
condicionou o poder de Deus a relação tempo e distância. Para
Deus nunca é distante, nunca é tarde. E fazendo o que devia

ser feito, Jesus vai ao túmulo e ordena que Lázaro ressuscite, o
que aconteceu imediatamente. Milagre feito, à mente daquelas
irmãs foram renovadas. Agora sabiam que o poder de Deus não
se condiciona a tempo ou distância.
- FIM -

CANTINA RETIRO ESPORTIVO
No próximo domingo (13), após o culto, o Ministério de Esportes
promoverá uma cantina uma cantina para arrecadar fundos para
o Retiro Esportivo. Será servido churrasquinho com direito a
refrigerante, por apenas R$ 5,00. Não fique de fora, venha
comer com sua família e abençoar este projeto de restauração
de jovens.

PROJETO IGREJA DO PORTO
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.
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

OFERTA DE CEREAIS
O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma oferta
de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz, feijão,
farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível, nos
cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo domingo de
cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e auxiliarmos
nossos irmãos que estão com alguma dificuldade. Firme esse
compromisso com Deus e com seu próximo! Leia Tiago 2:14-17.

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 Pinhão – Marechal Deodoro
Quanto:
- Chalé: R$ 300,00
- Alojamento: R$ 270,00
- Barraca: R$ 225,00
Crianças até 11 anos não pagam. 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 ainda haja vaga
Devido à grande procura as inscrições para chalé serão
disponibilizadas de acordo com os critérios abaixo:
GRAU DE
PRIORIDADE

DESCRIÇÃO DE
PRIORIDADE

00
01
02
03
04
05*

Portadores de necessidades especiais
Família que tenha criança entre 0 e 5 anos
Família que tenha criança entre 6 e 10 anos
Gestante
Maiores de 35 anos
Geral

IMPORTANTE: Dentro de cada chalé serão acomodadas famílias
diferentes, assim como acontece na acomodação alojamento.
Maiores informações com o presbítero Dilson.

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.

