ESPAÇO BUSINESS
12.Nov
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14.Nov
14.Nov
16.Nov
16.Nov
16.Nov
17.Nov
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Letícia Raquel
Guilherme de Melo
Samantha de Sousa
Ulisses Antonio
Edileusa Gomes
Maria Aparecida
Antonio José
Jesidiael Neris
Letícia Rafaelly

3096-4475
99994-1773
98830-7656
99182-7117
98837-7577
98130-9980
98818-4705

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.

25

NOVEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

25

NOVEMBRO

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

26
REUNIÃO MINISTERIAL
na sala da aula

"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

NOVEMBRO

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, 12 de novembro de 2017 - Nº479
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

A QUEM VOCÊ CONTA SUA DOR?
pastorharry@ibgenesis.com.br

Percebo que a maioria das pessoas tem reações diferentes
diante da dor, mais duas são muito comuns a todos. A primeira
reação diante da dor é nos trancafiarmos em um silêncio
guardando a dor dentro de nós. Mesmo que sejamos fortes
emocionalmente, esta reação não nos ajudará em nada. Esta
foi a reação de Naamã quando descobriu que estava com lepra.
Esta reação é perigosa, porque irá produzir uma pressão
emocional muito forte, além de que nos distanciará de uma
possibilidade de uma solução. Fomos feitos para o convívio
social, para dividirmos as nossas cargas uns com os outros.
Quantos não escondem uma crise no casamento, deixando de
buscar conselho com pessoas experientes que pudessem
ajudá-lo? Outros escondem uma doença que poderia ser
tratada no início e o mal ser debelado com um tratamento
através dos remédios e um acompanhamento médico? A
segunda demanda justamente disto, dividimos a nossa dor
contando toda a saga do nosso sofrimento a muitas pessoas.
Embora positiva, precisamos avaliar se a pessoa com quem
dividimos o nosso sofrimento poderá nos ajudar.
Tem gente que engole o choro na hora do sofrimento. Existe o
grande perigo de alguém se acostumar com o sofrimento e não
esboçar mais nenhum desejo de alívio. O que leva a isso é uma
assustadora apatia provocada pelo tempo, pelo desgaste
emocional, pela acomodação, pelas tentativas infrutíferas e
pela falta de ânimo. A primeira coisa que Jesus fez com o
paralítico de Betesda foi perguntar-lhe: “Você quer ficar
curado?” (Jo 5.6). Jesus perguntou também aos dois cegos de
Jericó: “O que é que vocês querem que Eu faça?” (Mt 20.32).
No caso deste paralítico, ele buscava uma cura havia longos
anos, deitado, sempre à espera de uma alma caridosa que o
jogasse na água antes dos outros. O seu drama já era muito
longevo, estava sempre ali a espera de alguém que vencesse o
seu egoísmo ajudando aquele homem enfermo. Teria o
paralítico se acostumado com aquela incômoda situação, com
aquela longa dependência dos outros? No caso dos cegos de
Jericó um buscou conviver com o outro, porque havia uma
forte identidade na dor que sentiam. Aliás, esta também é uma
atitude comum na hora da dor.
Buscamos estar juntos de pessoas que entendam a nossa dor.
A pergunta de Jesus parecia descabida nos dois casos, mais
não era. Jesus provocou nos dois casos a atitude certa ao
homem na travessia dos sofrimentos. Podemos até dividir a
nossa dor com quem pode nos ajudar, mas quando só isto não
resolve, não podemos engolir o choro interiorizando a dor, sob
pena de não resolvê-la e de até nos acostumarmos com ela.
Quando a dor do paralítico e a dos dois cegos de Jericó foram
contadas a Jesus, ambas foram resolvidas.
A quem você conta sua dor? Já experimentou contá-la a Jesus?
Paulo experimentou dividi-la com ele e encontrou uma
segunda via para o seu drama. O espinho na carne não foi

tirado, mas pelo menos ele recebeu uma resposta, entendeu
que aquela dor tinha causa de existência e não poderia ser
retirada. Pior do que não receber uma cura, é não saber porque
aquele sofrimento se estabeleceu. “E, para que não me
exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um
espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me
esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes
orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A
minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso
sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas
perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando
estou fraco então sou forte” 2 Coríntios 12:7-10. Ainda que não
houvesse sido atendido, porque o seu sofrimento tinha causa e
propósito, o Senhor ministrou a ele uma resposta, além de que
passou a lhe consolar com uma porção da sua graça diária, que o
confortava e o fortalecia para atravessar o deserto daquela dor e
dos sofrimentos que ela produzia.
- FIM -

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
Vem aí a sétima edição da tradicional consulta oftalmológica,
promovida pelo Ministério de Ação Social. Até o dia 22 de
novembro estarão abertas as vagas para agendamento da
consulta, que ocorrerá no sábado (25 de novembro), das 8h às
13h, por apenas R$ 50,00. Interessados devem entrar em
contato pelos números (82) 98886-6081 / 99997-8312
(Angélica). As consultas serão realizadas aqui na igreja, com o
médico oftalmologista dr. Guilherme Lopes. Aproveite, porque
serão somente 30 vagas, e divulgue para amigos e familiares!

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: 16 de dezembro
Período PRORROGADO de inscrição: até 26 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).

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.

CANTINA MIN. DE ESPORTES
Que tal saborear aquele escondidinho após o culto? No próximo
domingo (19), a cantina fica por conta do Ministério de Esportes
que realizará um delicioso escondidinho por apenas R$ 6,00. Os
tickets serão vendidos no dia. Te esperamos lá!

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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2018
As inscrições para o Retiro da Família 2018 estão abertas e se
você ainda não fez a sua, corra que ainda dá tempo. Fique
atento às informações que estão sendo repassadas pela
comunicação da igreja.
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.

