ESPAÇO BUSINESS
20.Nov : Verônica Puça

) 98862-8592

22.Nov : Ana Lúcia

) 99994-4555

22.Nov : Silvio Rodrigues

) 99997-9500

22.Nov : José Cecelio

) 98708-0367

22.Nov : Ailton Luiz

) 98801-5455

23.Nov : José Gutemberg

) 98738-1602

24.Nov : Ivoneide Gomes

) 99620-7226

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, 19 de novembro de 2017 - Nº480
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

SURPRESA!
pastorharry@ibgenesis.com.br

Você já ficou surpreso com a atitude de alguém? Amigos das
boas ocasiões existem muitos, difícil é encontrar amigos nas
horas extremas da vida. Naquelas horas que tudo do que você
pode dar é trabalho a alguém, nunca uma ajuda. É esta virtude
que nos atrai tanto naquele ladrão que Jesus deu promessa de
descanso eterno na sua presença. Ele não fez nada para
merecer o perdão, mas soube identificar que Jesus era o filho
de Deus em um momento que estava desfigurado. Aquela
frase “Lembra-te de mim quando entrares no teu reino”, foi um
bálsamo no mar de desgastes emocionais que Jesus havia
passado nas últimas horas. Finalmente alguém que havia
reconhecido sua divindade em um momento que sua aparência
não tinha nada de divino.
José de Arimatéia e Nicodemos se enquadram neste grupo de
surpresas agradáveis que em uma hora delicada que “o
ajudador” precisou de ajuda. O problema era simples: quem
enterraria Jesus? Não, não apenas quem o enterraria, mas
quem lhe faria o sepultamento respeitável e honroso que
merecia? Quem cuidaria para que o corpo de Jesus não fosse
colocado num sepulcro comum, mas que Jesus estivesse "com
um rico . . . na sua morte", um funeral descente, como havia
sido profetizado por Isaías (53:9)? Quem colocaria o seu corpo
em "um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda
posto"? (João 19:41).
Não seriam os apóstolos quem sepultaria Jesus, pois a maioria
deles estava se escondendo com medo dos judeus (João
20:19). Seria José de Arimatéia, homem rico e membro
proeminente do mesmo conselho que tinha condenado Jesus.
José tinha muitas qualidades admiráveis. Ele era um homem
justo e bom que esperava o reino de Deus. Ele se destacou
entre os seus companheiros por crer em Jesus. Ele não
permitiu que nomes como "blasfemo", "samaritano",
"enganador" e "poder de Belzebu" o influenciassem na
concepção de quem era Jesus. Quando o conselho havia
condenado a Jesus, entregando-o a Pilatos para a sentença de
morte, José "não tinha concordado com o desígnio e ação"
(Lucas 23:51). José entendia os riscos desta operação, e
resolveu enfrenta-la com prudência: "ocultamente pelo receio
que tinha dos judeus" (João 19:38). Não é que estivesse com
vergonha de se identificar como seguidor de Cristo, mas é que
para completar aquela operação ele teve que fazer tudo
discretamente, com muita prudência.
A morte de Jesus e a necessidade de ter um enterro decente
trouxeram à tona o melhor de José. "Dirigiu-se resolutamente
a Pilatos e pediu o corpo de Jesus", diz Marcos (15:43). Foi
lindo e surpreendente o ato de coragem de José. É estranho
que aqueles que não tinham medo de ser discípulos tiveram
medo de pedir o corpo do Senhor, mas aquele que teve medo
de ser discípulo não temeu fazê-lo". É bem possível que José,
como Ester, tinha sido levado ao cargo exatamente para
"cumprir o que o plano profético havia estabelecido" (Ester

4:14). Nicodemos, chefe dos judeus, fariseu, também membro
do conselho é outo que nos surpreende aqui. João, em seu
relato, teve o cuidado de identificar o Nicodemos que ajudou no
enterro de Jesus com o mesmo Nicodemos que antes veio a
Jesus "de noite" com receio de ser identificado como seu
s e g u i d o r. H a v i a a g o ra u m a m u d a n ç a p r o f u n d a n o
comportamento. O homem que buscou contato com Jesus
secretamente, agora se arriscava como José. São estas
surpresas de amor que nos enchem de convicção e alegria.
Pessoas que ao se identificarem com Jesus perdem o medo e se
lançam no projeto de realizar o que Deus necessita que seja
feito. E você, o que tem feito para surpreender o Senhor?
- FIM -

COMUNICADO DE AUSÊNCIA
Informamos aos queridos irmãos a ausência do Pr. Harry, onde o
mesmo estará ministrando a palavra na Igreja Presbiteriana no
bairro do Jacintinho, onde foi convidado. Deus abençoe a todos!

CANTINA MIN. DE ESPORTES
Que tal saborear aquele escondidinho após o culto? HOJE, após
o culto, a cantina fica por conta do Ministério de Esportes que
realizará um delicioso escondidinho por apenas R$ 6,00. Nos
vemos lá!

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.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
Ainda dá tempo! 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 pelo número (82)
99922-1770 (Thayse). 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!

FUTEBOL FEMININO
Todas as sextas-feira, às 19h30, acontece o futebol feminino na
quadra da igreja, aberto para você mulher que faz parte da IBG e
também para mulheres da nossa comunidade. É uma ótima
oportunidade de exercitar o corpo, a comunhão e evangelizar.
Venha e traga uma amiga! Prepare a chuteira e o meião e não
fique de fora!

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).

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.

