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Emilly Assunção
Ana Clara
Esdras Lucas
Samuel de Melo
Vanessa Ayolla
Francisca Izabelli
Edson José
Maria Eduarda
Ricardo Costa
Francisco Caetano

98883-4510
98840-3560
98823-3435
99952-6707
99915-5710
98725-5717
98745-6393
98889-4726
99990-0733

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.

20 a 22

OUTUBRO

ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

28

OUTUBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

04 e 05
ACAMPAKIDS
no Rancho Pé de Pinhão

"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!

PASTEL CHINÊS DA PICHU
Encomende o seu para fritar!
Consulte os sabores disponíveis.
Fazemos por encomenda!
Contato (WhatsApp) 99983-0001

Maceió, 05 de novembro de 2017 - Nº478
informativo semanal

ODONTOCLÍNICA ESPECIALIZADA
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

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

TROCA SANTA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Mas o fruto do Espírito é..”
Galatas 5:22
Um tema que motivou a carta aos gálatas a ser escrita, foi a
necessidade de recuperar a liberdade em relação ao Judaísmo.
Como eles começaram a abandonar os privilégios da graça
para voltar a abraçar os rigores da lei, é a questão que a carta
procura combater. Há uma fumaça de completa “cegueira
espiritual no ar”. Era necessário haver uma intervenção
pastoral, e Deus levanta o apóstolo Paulo para orientá-los.
A inconstância dos gauleses é confrontada logo de início,
quando diz de forma enérgica: “Admira-me muito que estejais
passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo
para outro evangelho” (Gl 1.6). Gosto da forma “sem rodeios”
de Paulo tratar a deficiência. Mais ainda quando o assunto é
inconstância, uma das deficiências de caráter que mais afetam
e descontrói a unidade e o sucesso de qualquer
empreendimento. Paulo não procrastina nem “amansa o
verbo.” Ele vai ao ponto “X” da questão.
Em sua fala, quer entender e combater porque muitos estão
abraçando “a lei” novamente. Talvez, quem sabe,
simplesmente por modismo. Haviam se tornado uma espécie
de “maria vai com as outras”, sem compreender o quanto este
comportamento entristecia o coração de Deus. Este me parece
um dos problemas mais sérios de toda humanidade. A falta de
caráter manifesta através da inconstância. Ela estava
produzindo a quebra da unidade na igreja primitiva da galácia,
que aos poucos se distancia dos propósitos de Deus, e que só
não muda o rumo da igreja porque sofre a interferência do
trabalho de Paulo. Isto está claro na fala do apóstolo que este
comportamento não alegra a Deus: “Por ventura eu procuro
agradar e receber a aprovação dos homens ou de Deus?” Deus
ama os constantes.
Me converti em uma igreja que na época para as mulheres era
proibido muitas coisas, como por exemplo: Não podiam usar
maquiagem, cortar o cabelo, vestir calças, ir ao cinema. E
também não caía bem usar acessórios como brincos, tiaras
entre tantas outas coisas. Vi muitas vezes pessoas usando o
pressuposto de santidade, pregar com muita insistência contra
estes temas. Durante muitos anos a igreja viu uma geração de
mulheres submissas se sujeitando a estas imposições. Porém,
ao longo dos anos, a resistência foi sendo enfrentada pelas
mulheres mais jovens gerando um comportamento duplo. Para
igreja só iam de saia, por exemplo, mas para a faculdade e o
trabalho vestiam calças. Na igreja não usavam brincos,
maquiagem, quando se preparavam para ir ao Shopping
colocavam. Nesta igreja havia um comportamento parecido.
Quando os gentios estavam sozinhos se comportavam como
gentios, mas diante dos judeus, queriam guardar a doutrina e
o comportamento do judaísmo.

Paulo no trato com este problema recomenda a mortificação da
carne e o desenvolvimento do fruto do espírito. Com seus nove
gomos (5:16-21; Gl 5: 22-23), todos bem desenvolvidos, a
comunidade se tornaria viçosa e muito interessante. Um lugar
onde todos gostariam de estar. Era uma espécie de troca santa,
que seria sustentada pela simples decisão de estarem em Cristo
(Gl 5:24). E fruto, como você sabe, tem que ser cuidado,
tratado, regado, adubado, para que possa crescer e se
desenvolver de forma saudável. Maduro, o fruto vai alimentar
quem nele investiu e pode ser partilhado com outros. Uma igreja
marcada pelos gomos do amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio,
seria muito melhor vista e apreciada, um lugar muito melhor de
estar do que um onde os rigores da lei fossem sua evidência
principal.

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.

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.

- FIM -

QUER SER VISTO? DIVULGUE!
APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 19 de novembro de 2017. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 15 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.

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).

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.

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 que estão
sendo repassadas nos cultos e nos informativos semanais e
chame sua família para participar.
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 3x em parcelas regressivas:
- Novembro: 3 parcelas
- Dezembro: 2 parcelas
- Janeiro: 1 parcelas
- Fevereiro: Apenas à vista, caso ainda haja vaga
Maiores informações com o presbítero Dilson.

