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Egina Eusebio
Eduardo Montenegro
Erivaldo Farias
Esley Gonçalves
Esther Alves
Marta Belkice
Divacy Santino
Alan Celso
Chang Pichu
Fábio Júnior
Lucas Rafael
Marília Rafaela
José Guilherme
Gilvan Barbosa

99630-7476
99611-5538
98823-7317
3374-5316
98828-8560
99194-3912
98112-5692
99983-0001
99545-8289
3324-6906
98709-4232
99973-1510
98816-2412

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;

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

SETEMBRO

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

30

SETEMBRO

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DIACONIA
das 14h às 17h, na sala do Mega Culto

07
CULTO UNIÃO FEMININA IBG
às 19h, no templo

1 Tessalonicenses 4:7

Meditação

5 Término da Construção;

30

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

OUTUBRO

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, 24 de setembro de 2017 - Nº474
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. 04
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

O PERIGOSO JOGO DA ADMIRAÇÃO
pastorharry@ibgenesis.com.br

A expressão “mais que vencedores” foi descrita por Paulo e
aparece no capítulo mais triunfante de suas Epístolas (Rm
8.37). O intuito do apostolo não é criar um ambiente
triunfalista em torno da fé. Ele conhece as variáveis constantes
da alma, sabe que não somos firmes todo tempo. Mais que
vencedores são aqueles que olham para dentro de si mesmos e
enxergam todo mal que habita em seu coração, não se iludem
a este respeito, e que resolvem se levantar contra suas
próprias fragilidades e fraquezas. Ele próprio chegou a se
descrever assim: (Romanos 7:24) - “Miserável homem que eu
sou! Quem me livrará do corpo desta morte?” Paulo não estava
depressivo, mas consciente. Sabia que na sua humanidade o
corpo lhe prendia a tirania do pecado, e todos os dias tinha que
“mortificar suas emoções e intensões do coração” se quisesse
manter sua fé de pé.
Mais que vencedores não são aqueles que nunca
experimentaram uma derrota, mas aqueles caíram e não se
resignaram a ficar prostrados. Mais que vencedores não são os
que preservam um comporta irrepreensível em todo tempo,
mas aqueles que sabem que o triunfo é mérito exclusivo da
graça, do perdão irrestrito construído pelo Cristo na Cruz. Mais
que vencedores são aqueles que têm conhecimento das suas
inclinações más e lutam todos os dias para vencê-las uma a
uma. Mais que vencedores são aqueles que pedem socorro por
se sentirem miseráveis e incapazes de obter a vitória contra o
pecado sozinhos, e souberam reconhecer que só a misericórdia
e a graça de Cristo podem nos sustentar em triunfo e vitória.
A expressão de Paulo inclusive produz um radical desmonte no
jogo tirânico da admiração. Isto porque vivemos em meio a
uma sociedade que eleva a condição de ídolo os habilidosos,
deifica os fortes, santifica os que têm dons, criando um modelo
de perfeição que não passa de um ideal a ser atingido. Certo
estava Caetano Veloso, que disse: “De perto ninguém é
normal.” O que sabemos de concreto é que se formos jogar o
jogo da admiração, deixaremos de ser quem nós de fato
somos, apenas para agradar a alguém ou a um grupo de
pessoas. Deus me livre de entrar neste jogo. Até porque meu
alvo não é ser admirado por ninguém e sim aprovado por Deus.
Quando me torno um mais que vencedor, o faço não por ser
perfeito ou mais forte que alguém, mas porque vigio para não
cometer alguma imprudência, para medir periodicamente o
nível da minha espiritualidade e para não cair em pecado.
Se você um dia já jogou o jogo tirânico da admiração, se em
algum momento resolveu cultivar a imagem da perfeição, se
você em algum momento se achou invencível, imbatível, forte
o suficiente para enfrentar qualquer provação ou tentação sem
claudicar, é bom lembrar de outra expressão de Paulo. Nela ele
descreve de onde provém a nossa força: (Filipenses 4:13) “Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece”. Só nele, na

sua graça, no seu amor e através do seu perdão, podemos nos
tornar “mais que vencedores.”
- FIM -

VOLUNTÁRIOS AÇÃO SOCIAL

ACAMPAKIDS 2018
Atenção, papais! Está chegando o evento mais esperado pela
criançada: Acampakids 2018. Fique atento às novas datas e
novo local:
Data: 28 e 29 de outubro
Local: Rancho Pé de Pinhão
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)

Se você é membro e está disposto a servir no ministério de Ação
Social, a oportunidade é agora. O ministério informa que está
precisando de voluntários para compor o núcleo de visitação. Se
você tem interesse em participar, entre em contato com o Jorge
Valdo pelo número 99932-4506 ou pelo e-mail do ministério:
acaosocial@ibgenesis.com.br

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

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

CASAMENTO COLETIVO

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 durante a Escola Bíblica Dominical (EBD): hoje foi o
primeiro encontro com o Pr. Jessé e dia 1º de outubro será com o
Pr. Harry. Mais informações com os líderes Valdelaina e Luis,
responsáveis pela integração.

Já estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo que
acontecerá no dia 09 de dezembro. As inscrições vão até o dia
05/11/2017 e poderão participar aqueles casais casados
apenas no civil que desejam se casar também no religioso. Para
participar, os casais deverão comparecer obrigatoriamente às
reuniões de alinhamento e planejamento que acontecerão
todos os domingos a partir do dia 29/10/2017, das 17h30 às
18h, na Gênesis. A inscrição é gratuita.
Os interessados deverão procurar os integrantes do ministério
Vida Melhor (Luiz Antônio e Cássia, Ricardo Dias e Beto, Iraldy e
Tel, Linaldo e Fabiana, Hélio e Dani, Oséias e Lúcia, Philip e
Patrícia, Marcos e Isabela) ou qualquer um dos líderes de GP’s
de nossa igreja.
Maiores informações com Luiz Antônio (99960-4720).

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.

CULTO JOVEM
Se você é jovem e está lendo isto, então não pode ficar de fora do
próximo Culto Jovem que acontecerá no próximo Sábado (30),
às 19 horas na sala do Mega Culto. Teremos momentos de
louvor, oração e ministração da palavra de Deus. É mais uma
chance de estar mais perto do Pai. Te esperamos lá!

QUER PARTICIPAR DESTE
INFORMATIVO?
Envie o conteúdo para comunicacao@ibgenesis.com.br

RETIRO DA FAMÍLIA 2018
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.
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
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.

