ESPAÇO BUSINESS
08.Out : Paulo Roberto

) 98840-8478

SAPATOS.MCZ – (BOMBOM)

08.Out : Yuri R. Bezerra

) 99635-5959

Sapatos 100% de couro legítimo feitos
artesanalmente no Sudeste. Aceitamos cartões
de crédito. Descontos para compra à vista
Instagram - @sapatos.mcz
Contato 98896-5030/99922-7408/98702-0534

10.Out : Ana Júlia

) 98882-4393

11.Out : Ilziane Mariano

) 98827-4264

11.Out : Iraldy Brandão

) 99933-0714

12.Out : Gabriel Virgílio

) 99922-2281

ODONTOCLÍNICA ESPECIALIZADA

13.Out : Gabriel Matheus

) 99619-2963

14.Out : Irlan Emerson

) 98837-1951

Restaurações, tratamento de canal, limpeza,
exodontias, prótese removível, prótese fixa,
aparelho ortodôntico, implante, clareamento.
Contato: (82) 98866-5790 / 3435-9777
Aceitamos cartões de crédito/débito

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;

Meditação

7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

14

OUTUBRO

CULTO MEGA GERAÇÕES
às 19h, no templo

20 a 22

OUTUBRO

ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

28
AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

"O SENHOR te
guardará de todo mal;
guardará a tua alma.
O SENHOR guardará a
tua saída e a tua
entrada, desde agora
e para sempre."
Salmos 121:7-8

OUTUBRO

Nossas vidas não são
vividas
independentemente.
O Senhor está
conosco
pessoalmente. Ele
segura nosso futuro e
nossa segurança nas
Suas mãos. Nossa
libertação é garantida;
ou libertação da
morte, que significa
serviço a Ele, ou
libertação para Ele
através da morte, que
significa liberdade dos
limites da mortalidade
e a guerra com o
pecado. O Senhor nos
guardará de todo mal!

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, 08 de outubro de 2017 - Nº476
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

POR QUE SOFREMOS?
pastorharry@ibgenesis.com.br

O C S Lewis afirmou que “o sofrimento é o megafone de Deus
para um mundo ensurdecido”. É a única forma que Ele
encontrou para chamar a atenção do homem cada vez mais
mergulhado no egocentrismo e no materialismo. Mas será que
Deus tem prazer no sofrimento do justo? Creio que não. Além
da base de Ezequiel 33:11, não podemos nos distanciar da
realidade de que Ele é pai, e um pai sempre sofre quando um
dos seus filhos atravessam fases difíceis na vida.
E quem será o inventor do sofrimento? Será que foi Deus? Não
creio que o sofrimento seja obra da criação dele. Menos ainda
que o inventor do sofrimento foi Satanás. Pelo contrário, ele
também é vítima dele, porque sua hora já está determinada,
ele será lançado no lago de fogo. Bem, sabemos que a origem
de todo sofrimento é do próprio homem, foi a transgressão, o
pecado, quem trouxe o sofrimento a toda terra. Está posto que
houve juízo na desobediência de Adão e Eva. O homem agora
para se alimentar teria que trabalhar, a mulher conceberia com
dor, teria que viver em submissão ao marido, e até a terra daria
erva daninha. Não podemos esquecer que houve juízo também
para a serpente, que perdeu sua beleza e para andar teria que
ser rastejando. Na transgressão do homem, todos perderam a
condição ideal de vida. Adão e Eva foram expulsos do paraíso,
receberam a punição merecida conforme anunciado pelo
próprio Deus. Se desobedecessem comendo do fruto seriam
punidos com a perda da eternidade, esta sim a pior de todas as
perdas.
Agora que sabemos que a culpa do sofrimento é do homem, o
que fazer com ele? Já que não é possível evitá-lo, como
devemos suportá-lo? Bem, primeiro queremos lembrar que o
sofrimento é um agente de disciplina, e ela existe para nos
punir contra as nossas transgressões. Ou seja, é para nos
melhorar que o sofrimento existe, esta é a causa primaz da sua
existência. Depois temos algumas outras razões acessórias
explicitas na bíblia. Por exemplo, o sofrimento de Paulo com o
tal espinho na carne, tinha um objetivo bem específico,
produzir humildade no coração do apóstolo, para que não se
exaltasse diante da excelência das revelações recebidas. O
sofrimento de Ana gerou um milagre, Samuel. E Samuel foi o
profeta que restaurou o sacerdócio caído na sua geração. Não
podemos deixar do mais belo sofrimento que já visitou a terra,
o de Jesus. Este foi um sofrimento redentor, produziu a
redenção de toda humanidade. Aquela sentença já estava
lavrada contra nós, e sendo assim, ele foi no nosso lugar para
que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele.
Existem duas formas de nos comportamos diante do
sofrimento. A Primeira delas é de forma deselegante,
malcriada, murmurando. Esta é a forma mais comum de nos
comportarmos. O grande problema é que além de não
atrairmos o perdão divino sobre nós, provocamos a ira dele e

alongamos o sofrimento. Isto mesmo, alongamos o sofrimento.
Se Deus se apropria dele para nos alinhar com a sua vontade, se
não nos sujeitamos a este alinhamento, então o sofrimento se
alonga até aprendermos a lição. Agora é lindo ver uma pessoa
atravessando o sofrimento e se comportando de forma elegante
como Jó. Com ele aprendo um outro valor acerca da razão pela
qual atravessamos sofrimentos. Eles trazem Deus para bem
perto de nós. Foi isto que Jó revelou, quando disse: “Antes eu o
conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o vêm.”
- FIM -

ACAMPAKIDS 2017
Atenção, papais! Já estão abertas as inscrições para o evento
mais esperado pela criançada. Fique atento às novas datas e
novo local:
Data: 28 e 29 de outubro
Local: Racho Pé de Pinhão
Idade: 06 a 11 anos (crianças de 02 a 05 anos podem ir desde
que sejam acompanhadas por um dos pais ou um responsável).
Investimento: R$ 130,00 (o valor inclui o translado,
hospedagem, alimentação e camisa).
DICA: pensando em ajudar alguns pais que estão com
dificuldade financeira, mas que gostariam de enviar seus filhos
para o acampamento, o ministério KIDS providenciou a rifa de
uma cesta de produtos variados. Os pais que desejarem, podem
pegar as rifas com os tios do kids e o valor arrecadado será
abatido do valor da inscrição.
Maiores informações com a irmã Rosângela (99981-2785).

CASAMENTO COLETIVO
Já é casado civil, mas ainda sonha em ter sua cerimônia
religiosa? Então, essa oportunidade é para você! Estão abertas
as inscrições para o casamento coletivo desse ano. Caso tenha
interesse ou conheça algum casal que gostaria de participar
fique atento às informações:
Data do casamento coletivo: 09 de dezembro
Período de inscrição: até do dia 05 de novembro
Quem pode participar: casais que já são casados no civil, mas
não são casados no religioso.
Requisito obrigatório: os casais interessados devem
participar das reuniões de alinhamento que acontecerão todos
os domingos, das 17h30 às 18h, a partir do dia 29 de outubro.
Com quem faço a inscrição: Membros do ministério Vida
Melhor ou líderes de GP da igreja.
Mais informações com Luiz Antônio (99960-4720).

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 4x em parcelas regressivas:
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.

CANTINA ECC
Todo fim de culto bate uma fome! Mas próximo domingo (15)
você não precisa se preocupar com lanche depois do culto. O
ECC estará promovendo uma cantina com um delicioso
passaporte + refri por apenas R$ 7,00. Os ingressos já estão à
venda, garanta o seu! Toda a renda será revertida para a
realização do XVII ECC. Você lancha e ainda abençoa outras
famílias.

FUTEBOL PARA MEMBROS
É membro da igreja e gosta de futebol? Toda segunda-feira, às
19h30, acontece o futebol para membros na quadra da igreja. É
uma ótima oportunidade de exercitar o corpo e a comunhão.
Prepare a chuteira e o meião e não fique de fora.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 15 de outubro de 2017. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 11 de outubro 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.

