ESPAÇO BUSINESS
SLIM MASTER PRO
16.Jan : Gabriell Oliveira

)-

17.Jan : Livia Hewellyng

) 3359-9173

20.Jan : Iolanda Rita

) 99665-2039

20.Jan : Arley Casado

) 99326-8997

Realizamos toda a manutenção, instalação,
correção preventiva e corretiva de ar
condicionado à balcão frigorífico.
Contato: (82) 99604-7732 / 98846-0060
slim-masterpro@hotmail.com / @slimmasterpro

Maceió, 14 de janeiro de 2017 - Nº486
informativo semanal

GEANE BOLOS
Bolos, doces e salgados para festas infantil,
15 anos e casamento.
Contato (WhatsApp):
(82) 98848-4417

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

JANEIRO

CULTO UNIÃO MASCULINA
às 19h, no templo

20

JANEIRO

PORTAS ABERTAS
Externo. Org.: Geração Ativa

27
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

JANEIRO

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)
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos
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

O PREÇO DA LIBERDADE
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Pois, se vocês viverem de acordo com a carne,
morrerão; mas, se pelo Espírito fizerem morrer os
atos do corpo, viverão.”
Rm 8:13
A história da liberdade humana já produziu histórias
apaixonadas de homens e mulheres corajosos que deram sua
vida pela busca de um ideal. Em uma história recente, Gandhi,
Martin Luther King e Nelson Mandela, lutaram pela liberdade e
pela paz. Eles deram à vida em busca de um ideal, de uma
sociedade justa, igual, onde todos pudessem viver e se
expressar com liberdade. Mahatma Gandhi, foi acima de tudo
um ativista da não violência. Formado em direito, foi um
político e líder no movimento de independência da Índia, que
era governada pelos ingleses. Martin Luther King Jr foi um
pastor Batista e ativista político americano. Tornou-se um dos
mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos
negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha
de não violência e de amor ao próximo. Pelo combate a
desigualdade entre negros e brancos na sociedade americana,
chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela
chegou a ser presidente da África do Sul. Tornou-se o líder do
movimento contra o Apartheid - legislação que segregava os
negros no país. Condenado em 1964 à prisão perpetua, foi
libertado em 1990, depois de grande pressão internacional.
Recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”, em dezembro de 1993, pela
sua luta contra o regime de segregação racial no seu país.
A essência pela qual cada um deles lutava era a liberdade, o
problema é que lutavam contra as amarras exteriores e temos
amarras interiores ainda piores e as vezes muito bem
camufladas. Algumas delas herdadas geneticamente. Outro
dia um homem me confessava que tinha uma vida excelente
com sua mulher, e nas palavras dele concluiu dizendo: “O meu
problema é que uma queda incontrolável por mulheres e não
raro caio aí”. Meu pai já era assim, acho que herdei isto dele.
Fico impressionado com a quantidade de ensinos bíblicos a
respeito do tema, sem que o homem se arrependa dos seus
pecados. As consequências sofridas por Sansão e Davi, entre
outros, por não ter se conservado puro nesta área são
simplesmente chocantes. Mas o homem aprisionado, não
consegue se perceber isto, não busca uma libertação.
Qual o preço da liberdade? Como o homem conseguirá ser
plenamente livre? Simples, o homem tem que aprender a
dominar-se, porque só será livre à medida que tenha
aprendido a ter controle de si. Alguém chama isto de
mortificação do eu, outros de domínio próprio, eu chamo de
conversão. Sim, isto mesmo. O mundo está repleto de
religiosos que continuam aprisionados, ainda que a aparência
externa seja a de que tudo vai bem.
- FIM -

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 pagos em parcela única no cartão durante este mês
de janeiro. A partir de FEVEREIRO o pagamento será apenas à
vista, caso haja vaga. Maiores informações com o presbítero
Dilson ou pastor André.

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 SOCIETY MASCULINO VETERANOS IBG
Se você 35 anos ou mais, é nosso convidado, para participar do
Futebol dos Veteranos IBG!!! Nossos jogos acontecem todas
QUINTAS, a partir das 20h na ARENA GERALDÃO!
Você pode se inscrever em uma das duas modalidades:
mensalista (R$ 40,00 reais) ou diarista (R$ 15,00 reais).
Maiores informações com Hélio e Ricardo.

OFERTA DE CEREAIS
O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz,
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível,
nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo
domingo de cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e
auxiliarmos nossos irmãos que estão com alguma dificuldade.
Firme esse compromisso com Deus e com seu próximo!
“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não
tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã
estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um
de vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até
satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras,
está morta.”
Tiago 2:14-17

FUTEBOL FEMININO
HOMEM DE HONRA
A união masculina da IBG dará início às suas atividades com um
culto especial “Homem de honra”, no dia 20 de janeiro, às
19h, na Gênesis. Homens de todas as idades estão convidados!

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.

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!

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.

