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Daniella de Lima
Dhébora Flávia
Marcos Antonio
Rebecca Lays
Maria Angelita
Asafe Levi
Maria Clara
Camila Azevedo
Lucas Vinicius
Ricardo Dias
Cristiana César
Maria Maura

98756-0242
99621-6063
98851-7866
98735-1861
98728-8719
98824-2984
99958-3010
99606-6895
98749-8421
99333-4841
99675-0809
98845-1115

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;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

17

SETEMBRO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

23

SETEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

30
CULTO DE JOVENS
às 19h, na sala do Mega Culto

SETEMBRO

"Porque não nos
chamou Deus para a
imundícia, mas para a
santificação."
1 Tessalonicenses 4:7

Meditação
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.

AUDACIA
Beleza, bolsas, sapatos e acessórios.
Atendimento com hora marcada ou a domicílio.
Contato: (82) 98704-8300 / 98175-5265
Responsável: Samara Souza

Maceió, 10 de setembro de 2017 - Nº473
informativo semanal

REDIGIR - Códigos e linguagens
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

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

COMO TER UMA VIDA MELHOR
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e
lhe darei descanso"
Êxodo 33.14
Em balsas inseguras, eles saem do litoral norte-africano e
cruzam o Mediterrâneo em busca de abrigo no território
europeu. Milhares já morreram afogados, mas o número não
para de crescer. É a crise produzida pelo desespero na alma do
homem. Do que eles estão fugindo? Da forme, de guerras, da
falta de perspectiva em relação ao futuro.

companhia de Deus era a garantia de que a travessia por mais
turbulenta e demorada que fosse, resultaria finalmente em
êxito.
A crise de hoje é a mesma de qualquer época. As pessoas estão
andando desacompanhadas de Deus, e por isto ocorre tanto
sofrimento, tanta desesperança e desespero. A vida só melhora
quando estamos caminhando com Deus. Se você quer ter uma
vida melhor, acho melhor começar a andar na companhia de
Deus.
- FIM -

As opiniões estão dividias em relação ao que fazer com tantos
imigrantes. Uns acham que devem fechar as fronteias, outros
que por uma questão humanitária devem receber estes
emigrantes. Afinal, são pessoas desesperadas, que chegam ao
continente europeu movido pelo sentimento de desespero. O
problema é que na maioria dos casos, os refugiados não têm
um preparo adequado para viver na Europa. Não falam a língua
do país onde foi parar, não tem uma casa para morar, não tem
estudo, formação profissional, documentos, e que, portanto,
ficarão completamente dependentes de uma ajuda
governamental. O custo disto é muito alto.
O que está havendo com o mundo? Nunca houve tantos
suicídios, nunca houve tantas pessoas desesperadas e aflitas
como no mundo de hoje. Seria o pecado que havia chegado a
um nível tão absurdo que os homens agora já começam a
sentir na própria pele o desespere produzido pelas
consequências? Seria por causa da falta de amor profetizada
pelo próprio Cristo em Mateus 24:12? Penso que não há uma
resposta conclusiva aqui, mas certamente o desespero da
alma é tão velho como o mundo. Basta ver que no auge do
desespero Saul e Judas se suicidaram. E talvez estejamos
vendo mais pessoas desesperadas porque hoje as pessoas
passaram a ter acesso a informações que não tinham através
da televisão e da internet. Por isto se aventuram a subir em um
bote para tentar se lançar ao mar em busca de uma vida
melhor em um daqueles países que viram em filmes ou em
fotos na internet.
É certo que não conseguimos chegar a uma conclusão, mas
temos uma resposta para este problema. Isto acontece porque
as pessoas estão andando desacompanhadas de Deus.
Lembro-me do dia que os Hebreus saíram do Egito. Eles
também eram emigrantes em busca de um novo país para
morar, eles também viveram a crise da falta de esperança e
também estavam em busca de uma vida melhor para seus
filhos. O desespero bateu a porta do coração deles várias vezes
durante a travessia. Responderam tão mal a estas crises que
um dia Deus ameaçou de abandoná-los, de substituir sua
presença pela companhia de um anjo. Esperto, Moisés disse
que não conduziria o povo se Deus não os acompanhasse. A

CULTO DE MISSÕES – ALAGOAS,
FILHA FRONDOSA
No próximo domingo (17), às 18h, vamos celebrar os 200 anos
de Alagoas. Além disso, iremos conhecer os desafios
missionários do nosso estado: cidades sem a presença de
nenhuma igreja evangélica, grupos não alcançados e realidades
sociais que não podemos ignorar. Vamos juntos agradecer a
Deus pelo nosso estado e clamar que o Reino Deus avança em
Alagoas.

ACAMPAKIDS 2018
Atenção, papais! Está chegando o evento mais esperado pela
criançada: Acampakids 2018. Fique atento às informações:
Data: 04 e 05 de novembro
Local: Chácara do Cigano
Idade: 06 a 11 anos (crianças menores de 06 anos, apenas se
forem acompanhadas pelos pais)
Investimento: R$ 130,00 (o valor inclui a camisa)

CADASTRO DE MEMBROS
Se você é membro da igreja mas ainda não fez o seu cadastro,
solicitamos que procure um dos diáconos e solicite sua Ficha de
Cadastro de Membro ou solicite através do e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br. A ficha deverá ser preenchida e
devolvida aos diáconos. Se deseja atualizar seus dados, o
procedimento é o mesmo. Agradecemos a colaboração.

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, é imprescindível participar de dois
encontros que ocorrerão durante a Escola Bíblica Dominical
(EBD): dia 23 de setembro com o Pr. Jessé e dia 30 de setembro
com o Pr. Harry. Mais informações com os líderes Valdelaina e
Luis, responsáveis pela integração.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de setembro de 2017. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 13 de setembro 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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2018

As inscrições começam no próximo domingo (17). Aqueles que
fizerem sua inscrição no mês de setembro poderão dividir em 2X
no cartão. Mais informações com a irmã Rosângela (999812785).

No próximo ano teremos mais um Retiro da Família. As
inscrições já começaram e se você ainda não fez a sua, corra
que ainda dá tempo. Fique atento às informações.

QUER SER VISTO? DIVULGUE!

Quando: Fevereiro de 2018
Onde: Rancho Pé de Pinhão – Marechal Deodoro
Quanto:
- Chalé: R$ 300,00 (ESGOTADO)
- Alojamento: R$ 270,00
- Barraca: R$ 225,00

Nosso informativo dispõe de um espaço exclusivo para você que
é empreendedor. O Espaço Business foi criado para ajudar a
divulgar seu negócio entre os membros e visitantes da nossa
igreja. Então não perca esta oportunidade, divulgue! Envie as
informações do seu negócio com logotipo para o e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos publicando nos
informativos semanais. E mais, você não paga nada por isto.
Confira o espaço na página 6 deste informativo.

Crianças até 11 anos não pagam. Os valores são individuais e
podem ser divididos em até 5x em parcelas regressivas:
Setembro: 5 parcelas; Outubro: 4 parcelas; Novembro: 3
parcelas; Dezembro: 2 parcelas; Janeiro: 1 parcela;
Fevereiro: Apenas à vista, caso ainda haja vaga. Maiores
informações com o presbítero Dilson.

