ESPAÇO BUSINESS
19.Fev : Sonia Aparecida

) 98874-6103

20.Fev : Valdileide Araújo

) 98846-7504

20.Fev : Kaike Pereira

) 98836-7384

20.Fev : Érica Patrícia

) 98704-6647

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

21.Fev : Lucas Costa

) 99829-4907

GEANE BOLOS

21.Fev : José Roberto

) 98881-4538

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

22.Fev : Thaane Esther

) 99406-9494

22.Fev : Marília Camila

) 99941-0059

24.Fev : Ariana Constante

) 98739-5560

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;

"Responder antes de
ouvir é estupidez e
vergonha."
Provérbios 18:13

Meditação

5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

24

FEVEREIRO

MOMENTO VIDA MELHOR
20h, no templo

24

FEVEREIRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

24
CULTO DE JOVENS
19h, na sala do Mega Culto

FEVEREIRO

Salomão conhecia os
efeitos devastadores de
palavras inapropriadas.
As palavras podem
produzir vida ou morte
ao nosso redor.
Ninguém nesta terra
compreendia melhor o
poder das palavras do
que Salomão. Todos
aqueles que
encontravam com
Salomão ouviam
palavras de consolo, de
incentivo e de estimulo.
Era exatamente por
isso que as pessoas
vinham de todos os
lugares para falar com
ele. E ele nos ensina
que não devemos
responder antes de
ouvir, sem conhecer
todos os detalhes da
situação.

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

Maceió, 18 de fevereiro de 2018 - Nº490
informativo semanal

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

TRILHOS DO PODER DIVINO
pastorharry@ibgenesis.com.br

Jesus deu essa instrução aos seus apóstolos quando os enviou
para pregarem as boas novas da salvação: “De graça
recebestes, de graça dai” - (Mateus 10:8). Algumas perguntas
cabem aqui: O que eles receberam que deveriam dar de graça?
A oportunidade de salvação? Os dons? A coragem de enfrentar
perigos até de morte para pregar o evangelho? Os apóstolos
obedeceram a essa ordem?
Toda ordem divina sofre resistência do reino das trevas, e com
esta não seria diferente. Os discípulos foram tentados a
quebrar esta instrução de Jesus, quando o ex-feiticeiro Simão
viu os poderes milagrosos dos apóstolos Pedro e João, e
ofereceu-lhes dinheiro para que lhe dessem esse poder. Pedro
repreendeu Simão, dizendo: “Pereça contigo a tua prata,
porque pensaste obter posse da dádiva gratuita de Deus por
meio de dinheiro” — Atos 8:18-20. É lindo ver o esforço de
Paulo para não ser pesado a igreja de Corinto. Para isto ele que
era artesão, trabalhou com suas próprias mãos para mante-se
(Atos 18:1-3). Isto conferiu uma autoridade ainda maior a
obra do seu apostolado — 1 Coríntios 4:12; 9:18.
Não sou contra a igreja que mantém seu pastor, aliás, o próprio
Paulo refenda e recomenda isto quando diz que: “Digno é o
obreiro do seu próprio salário” – 1 Tm 5:18. No entanto, hoje o
comércio em volta do nome de Deus e de seus milagres
envergonha o evangelho. Lógico que a quebra deste princípio
divino vem do reino de Satanás, que quer que os ministros
percam a autoridade divina, se tornando reféns das fortunas
que amealham em nome de Deus. Sem autoridade, fisgados
pelo pecado da ganância, como poderão olhar para um
enfermo e dizer o que Pedro disse à porta do templo? “E Pedro,
com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou
para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse
Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso te
dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”
Atos 3:4-6. Aliás, a ordem até poderia ser dada por alguém
sem autoridade, mas o milagre não se materializaria. É só
observar o que aconteceu com os filhos de Ceva, eles quiseram
exercer o exorcismo sem autoridade espiritual, levaram a
maior surra Atos 19:13-17.
A autoridade espiritual é um tema em profundo desuso nas
igrejas, mas é o trilho por onde passa todo poder divino. E não
há como ter autoridade sem levar uma vida comprometida
com a obediência aos preceitos divinos, comprometido com
Santidade. Na minha geração o único que eu vi investir
atenção e foco no tema foi o pastor chinês, Watchman Nee.
Dele ouvimos a seguinte afirmação: “Satanás sempre usa a
necessidade humana como primeiro alvo de seu ataque.” Qual
sua necessidade? Consegue identificar? Então esta é a porta
que tem que fechar para que jamais venha a perder sua
autoridade espiritual.
- FIM -

CULTO DE CASAIS

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Por que me casei? Alguns casais tem a resposta na ponta língua,
outros já não sabem responder tão bem. Independente do seu
caso, venha ao próximo culto de casais e encontre a resposta
para esta pergunta. O culto será no próximo sábado, dia 24 de
fevereiro, às 19h30. E não se esqueça do lanchinho coletivo ao
final: Cada casal traz um pratinho + suco ou refrigerante.

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

CULTO ATITUDE
É jovem e deseja integrar-se, aprender mais da palavra e
construir relacionamentos saudáveis? Então, esse momento é
pra você! No próximo sábado (24), às 19h30, teremos nosso
“culto atitude” voltado para jovens acima de 25 anos. Te
esperamos na sala do mega culto!

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!

CÃOMINHADA
O ministério de esportes promoverá no dia 17 de março, às 16h,
sua primeira Cãominhada. Será uma caminhada com cães,
com espaço para tirar dúvidas com veterinários sobre a saúde
dos animais. O evento é gratuito.
Quem pode participar: Cães dóceis, acostumados com
pessoas e outros animais, acompanhados dos donos maiores de
16 anos de idade. Menores de 16 anos de idade devem estar
acompanhados do responsável.
Local: Corredor Vera Arruda
Orientações:
● Utilizar Cata-caca, Focinheira para as raças consideradas
de potencial ofensivo;
● Coleiras para o controle do animal;
● Água para consumo;
● Roupas confortáveis.

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).

PERDEU ALGUM EVENTO? VISITE
NOSSO SITE
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.

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

