ESPAÇO BUSINESS
28.Jan : Matheus David

) 98142-8170

29.Jan : Elias Gomes

) 99968-1788

29.Jan : Laís Marinellen

) 98840-5590

30.Jan : Sebastião Falcão

) 98713-5950

30.Jan : Jorge Valdo

) 98827-7316

30.Jan : Hilquias Daniel

) 98852-0626

31.Jan : Ryan Michael

) 3344-3449

01.Fev : Rita de Cássia

) 99322-0337

01.Fev : Narah Sofia

) 3324-1963

01.Fev : Maria Aparecida

) 99128-1321

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;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

03

FEVEREIRO

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

04

FEVEREIRO

CULTO DE CEIA
18h, no templo

10 a 13
RETIRO DA FAMÍLIA
no Rancho Pé de Pinhão

FEVEREIRO

"Não é bom agir
sem refletir; e o que
se apressa com seus
pés erra o
caminho."
Provérbios 19:2
Meditação
Este texto mostra a
importância de ser
paciente, cauteloso,
e prudente para
esperar que as coisas
aconteçam no
momento oportuno.
Apressar as coisas
não é uma decisão
prudente, é preciso
saber esperar para
que se possa ter um
aproveitamento total
de qualquer situação.
O amadurecimento é
adquirido somente
com o tempo, e as
experiências
precisam ser vividas
dia-a-dia.

SLIM MASTER PRO
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, 28 de janeiro de 2018 - Nº488
informativo semanal

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

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. 04
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

GRAÇA, INFINITA GRAÇA!
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Graças ao grande amor do Senhor é que não somos
consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis”
Lm 3.22
Sempre que penso na graça, penso na extensão e
profundidade do seu alcance. De fato, não existe uma área da
teologia tão difícil de compreender quanto à graça divina. O
que dizer, por exemplo, do perdão que Jesus liberou a mulher
adúltera? Foi simplesmente desconcertante para aquele bando
de crentes não convertidos ouvir: “Quem não tem pecados que
atire a primeira pedra.” E mais desconcertante ainda, já em
secreto, sem testemunhas, já que de fininho todos os homens
haviam se retirado, saber que ele declara aquela mulher: “Se
ninguém de condena, eu também não te condeno.” Como
assim não condena? Ela foi pega no próprio ato de adultério.
Foi o filtro da graça quem fez isto. E a promessa ao ladrão da
cruz de que ele estaria com ele no paraíso? A cena escandalosa
só foi possível devido ao amor imerecido de Deus sobre nós.
Antes de condenar alguém, Deus passa as atitudes daquela
pessoa pelo filtro da sua misericórdia. É isto que define a graça,
ela foi estabelecida com um preço desconcertantemente alto, o
preço do sacrifício do seu próprio filho na cruz. Aqui está a
grande pedagogia de Deus, ele se coloca no lugar dos que
sofrem para entender o sofrimento dos sofredores. Ao enviar
seu filho para enfrentar as mesas dificuldades, tentações, ele
pode experimentar nas suas próprias emoções, as dores,
sofrimentos e os perigos que qualquer homem passa aqui. É
nesta condição que Jesus se qualificou para ser o nosso
intercessor e advogado ao mesmo tempo, ele sabe o que é ser
homem, tem autoridade para nos defender.
Talvez isso seja amplo demais para refletir dois ou três
parágrafos. É importante, no entanto, saber que Deus está
sempre preocupado em compreender os dramas da nossa
humanidade. Por isto não é incomum, ao longo da história do
homem, além de enviar seu próprio filho, envia anjos para nos
socorrer. Foi assim, por exemplo, que ocorreu com Daniel. E
mais, o anjo já chegou justificando a razão da sua demora.
Havia enfrentado a resistência das potestades nas regiões
celestiais: “Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em
que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te
perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por
causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me
resistiu vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros
príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da
Pérsia” (Daniel 10:12-13). E o que dizer dos anjos enviados
para arrancar Ló e sua família de Sodoma, antes que a cidade
fosse destruída?
O esforço de Deus em nos alcançar nas nossas misérias, não se
restringe ao socorro literalmente celestial, porém ele coloca
pessoas em nosso caminho que são verdadeiros anjos seus

para nos socorrer em horas de crise. É o que aconteceu com Davi
quando ele queria matar Nabal. Inusitadamente Abigail entra
em cena, para como um anjo servir de providência divina na vida
do futuro rei de Israel. Ufa! Por pouco Davi não cometia um
crime, a interferência desta mulher mudou o rumo da história.
Portanto, a graça bondosa de Deus não se revela apenas através
do perdão, mas também através das suas ações e providências
poderosas. Usufrua delas.
- FIM -

VOLUNTÁRIOS - MINISTÉRIO DE
COMUNICAÇÃO
Você é uma pessoa criativa? É bom com textos? Sabe fotografar
ou filmar? Sabe fazer artes e logotipos? Edita vídeos? Tem
experiência na organização de eventos ou na área de
comunicação? Se a sua resposta foi sim para alguma dessas
perguntas, você é a resposta das nossas orações! O ministério
de Comunicação está recrutando participantes. Se você tem
interesse em participar do ministério envie um e-mail para
comunicacao@ibgenesis.com.br ou entre em contato com Diel
(82 98130-9980).

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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2018
Se você ainda não fez sua inscrição para o Retiro da Família,
ainda dá tempo. Lembramos que APENAS EM JANEIRO você
pode pagar ainda com cartão em parcela única. A partir de
FEVEREIRO o pagamento será apenas à vista, caso haja vaga.
Crianças até 10 anos não pagam. 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
Maiores informações com o presbítero Dilson ou pastor André.

CANTINA MIN. DE ESPORTES
Todo fim de culto bate uma fome! E hoje você não precisa se
preocupar com lanche depois do culto. O Ministério de Esporties
preparou um combo maravilhoso: sanduba + refri por apenas
R$ 6,00 reais. Assim que o culto acabar, corra para garantir o
seu!

CULTO DE CEIA
Em virtude do retiro de carnaval, no mês de fevereiro, nosso
culto de ceia será no primeiro domingo (4), às 18h. Fique
atento e não perca a oportunidade de celebrar o sacrifício de
Cristo.
# CULTO DE CEIA // 4/FEV // 18H #

PERDEU ALGUM EVENTO? VISITE
NOSSO SITE
Nosso site está atualizado com as últimas informações que
acontecem na igreja. Lá você encontra toda nossa agenda
anual de eventos, fotos dos últimos eventos, pode baixar
nossos informativos ou ser abençoado ouvindo as palavras
ministradas por nossos pastores, além de poder compartilhar
tudo isso nas redes sociais. Tudo isso e muito está disponível
para você a um clique de distância. Acesse hoje mesmo!
www.ibgenesis.com.br

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 18 de fevereiro de 2018. Para
isto você deve mandar um e-mail até o dia 14 de fevereiro 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.

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. É uma ótima oportunidade de exercitar
o corpo, a comunhão e evangelizar. Venha e traga uma amiga!

