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Cristina Ferreira
Kesia Chrystiane
Zadjane da Rosa
José Cícero
Isabella Nair
William Gonçalces
Sandra Maria
Salomão da Silva
Everton de Lima
David de Melo
Luciano da Silva

98881-5147
99691-0017
99190-0414
98894-9410
98834-1341
3374-5316
99986-7060
98852-5994
99351-2123
98819-5044

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.

31

DEZEMBRO

CULTO DE FIM DE ANO
às 18h, no templo

06

JANEIRO

CULTO DE ADOLESCENTES
às 19h, no templo

12

"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

JANEIRO

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
do Min. de Esportes, 20h, na sala Mega Culto

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, 24 de dezembro de 2017 - Nº484
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

ENTÃO É NATAL
pastorharry@ibgenesis.com.br

Imortalizada na voz belíssima da Simone, a música “então é
natal” virou um hino deste período no Brasil. Todos cantamos,
independente do credo religioso que tenhamos abraçado. A
letra já começa nos pondo para refletir, quando questiona: “E
o que você fez?” Esta é uma boa pergunta para ser feita
quando um ciclo está se fechando, afinal o período do natal
coincide com o término do ano. A maioria de nós não fez quase
nada do que prometeu fazer no natal do ano seguinte. Os
planos sempre são grandes a cada final de ano, mas passada a
emoção da festa, quase nem lembramos das decisões que
havíamos tomado.
Mas o que foi mesmo que você fez? Perdoou quem lhe
ofendeu? Amou quem te tratou com indiferença? Prestou
serviços a alguém que não tem como retribuir? Estendeu sua
mão ao caído? Quantas pessoas você ganhou para Jesus este
ano? Como seria bom que o espírito fraterno natalino durasse o
ano inteiro. Já pensou se este mar de boas intensões que nos
alcançam no natal acontecesse todos os meses do ano? E se
concretizássemos todas intensões boas do nosso coração?
A música nos lembra que é uma festa cristã. Esta semana por
ordem da aproximação do natal, procurei conversar com
crianças e envolvê-las com uma pergunta básica: “Para você, o
que comoramos no nata!” Três me responderam que
comemorávamos a chegada do papai noel, outras seis me
disseram que comemoravam os presentes recebidos. Desta
forma, aos poucos, a grande celebração do natal, a chegada do
Cristo, nem é lembrada pela maioria das crianças. O que vocês
acham que irá acontecer com uma criança que não foi ensinada
a comemorar a chegada de Jesus neste período? Quando
crescer ela será completamente distante do Cristo.
O natal é mesmo uma festa do velho e do novo. O velho é que
um dia Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu
filho unigênito para que todo aquele que professasse fé nele,
não morresse, mas que tivesse vida e vida eterna (Jo 3:16).
Gosto da estabilidade “do eterno”, e isto é o novo. Quem está
em Cristo Jesus é nova criatura, tudo muda. Muda o caráter,
muda as intensões do coração, muda a confiança, muda tudo.
Nele estamos mais do que seguros.
Ela termina a primeira estrofe da música, lançando do uma
palavra profética: “Que seja feliz, quem souber o que é o bem.”
E quem sabe o que é o bem? O bem não é apenas algo,
tampouco um sentimento. O bem é uma atitude, uma boa
prática, o “modus operandi de vida”, algo que vai transformar o
meio onde vivemos. E quando sabemos o que é o bem e
negligenciamos, então não seremos felizes. É isto que a
música quer sugerir. E você, sabe o que é o bem? E por que não
o tem praticado?
- FIM -

FIQUE ATENTO À NOSSA
PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO!
Culto de Natal / 24 de dezembro / 18h

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.

Teremos uma linda cantata celebrando o verdadeiro motivo do
Natal. Convide a família, os amigos e chegue cedo para garantir
seu lugar.
Última celebração do ano / 31 de dezembro/ 18h
Nosso último culto de 2017 terá início às 18h e encerrará às 20h.
Não perca a oportunidade de agradecer a Deus e consagrar a Ele
o ano de 2018.
Funcionamento da Escola Bíblica Dominical
Em virtude das datas comemorativas, NÃO TEREMOS EBD nos
dias 24 e 31 de dezembro. Retornaremos com as aulas na
primeira semana de janeiro.

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.

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 10 anos não pagam. Os valores são individuais e
podem ser divididos em até 2x em parcelas regressivas:
- Dezembro: 2 parcelas
- Janeiro: 1 parcelas
- Fevereiro: Apenas à vista, caso ainda haja vaga
Maiores informações com o presbítero Dilson.

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

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!
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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 21 de janeiro de 2018. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 17 de janeiro 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.

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

