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Maria Beatriz
José Ronaldo
Isaias Albuquerque
Erivaldo Lúcio
Erijhon Timotio
Anderson Soares
Rafaell Victor
Iolanda Rodrigues
Emmanuel Bruno
Regina Avner
Otacílio da Silva
Larissa Santos

99816-0007
98817-4809
99691-3180
98706-2739
98812-5807
98879-5134
99994-1773
98818-9609
99920-1951
98841-1939
98878-4836
98883-8101

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.

16

MARÇO

VIGÍLIA GERAÇÃO ATITUDE
21h30, na sala do Mega Culto

17

MARÇO

CÃOMINHADA
16h, externo

17

MARÇO

ChÁ DA UNIÃO FEMININA CIBISA
17h, no templo

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.

SAPATOS.MCZ – (BOMBOM)
Sapatos 100% de couro legítimo, feitos artesanalmente no Sudeste. Aceitamos cartões e
damos descontos para compra à vista.
Instagram: @sapatos.mcz
Contato: 98896-5030 / 99922-7408

Maceió, 11 de março de 2018 - Nº493
informativo semanal

AÇAÍ PLUSS
Açaí, açaí zero, creme de cupuaçu, creme de
abacate, Whey Proyein de chocolate, creme de
guaraná, granola tradicional e light, paçoca,
amendoim triturado e ao meio, etc.
Contato: 98868-7143/99681-6463 (Luciana)

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
82-99190.9880
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

VÍTIMA DE SI MESMO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles:
Também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo
para o barco, e naquela noite nada apanharam.”
(João 21:3)
Costumamos ficar escandalizados com os erros dos outros,
sem conseguir enxergar que muitas vezes seríamos capazes
de coisas iguais ou até piores se nós estivéssemos na mesma
situação. Pedro havia sido avisado por Jesus de que o diabo
pedira permissão ao Pai para “peneirá-lo”. Nestes termos, era
algo que não havíamos ouvido ou visto acontecer com
ninguém. E mais, o termo era muito genérico e obscuro. O que
seria então o tal peneirar?
Imagino que ele saiu daquele aviso sem ter nem noção do que
poderia acontecer. Dos males o menor, com Jó aconteceu
tragédias incomparáveis diante das pressões sofridas por
Pedro. O tal do peneiramento ao qual Jesus se referiu revelou
algumas imperfeições do grande discipulo de Jesus, tais como:
Excesso de segurança em si mesmo, falta de humildade,
pequena ou nenhuma disposição de oração e um
comportamento não convertido. Sequer deu muita atenção ao
aviso de Jesus, ou gastou algum tempo se preparando para
aquele confronto. Qualquer pessoa percebendo que algum
sofrerá algum dano, se prepara, busca reforço, cria escudos.
Ele não fez absolutamente nada. Uma inconsequência, uma
quase insanidade.
Quando surgiu o enfrentamento, Satanás usou Pedro contra
ele mesmo. Que surpresa! Qualquer um que conhecesse um
pouco de batalha espiritual pesaria em coisas completamente
diferentes da que aconteceu. Pedro estava no julgamento de
Jesus, acompanhando tudo à distância, quando por três vezes
foi interpelado acerca do grau de intimidade que tinha com
Jesus: Você é um discipulo dele, você o conhece, você mora na
Galileia, na mesma região dele, é seu vizinho. Não o conheço,
não é verdade, não sei o que está dizendo. Três afirmações
mentirosas. Elas revelam o quanto o supostamente seguro,
forte e imbatível Pedro estava aflito e completamente
vulnerável. Aconteceu o que Cristo havia dito, o galo cantou
denunciando seu pecado. Havia sido vítima de si mesmo.
Como Pedro, o nosso maior adversário não é Satanás, embora
saibamos que tem um potencial destruidor. O próprio Apóstolo
Paulo nos ensinou ao afirmar em II Corintios 2:11: “Porque
não ignoramos os seus ardis.” Contudo, ele não tem poder
deliberado para nos atacar, Deus está no controle de
absolutamente tudo. É aí que mora o problema, o nosso maior
inimigo somos nós mesmos, e temos um potencial de
destruição “liberado.” Por causa do livre arbítrio, um dom
divino sobre nós, temos liberdade agir da forma que
desejarmos. É aí que na maioria dos casos onde nos tornamos
vítimas de nós mesmos.

Pedro é um out dor, um holofote projetado. Seu erro nos leva a
pensar no quanto precisamos nos conduzir em humildade,
ouvindo os avisos e orientações divinas, agindo em estado
constante alerta, buscando fortalecimento na palavra, no jejum,
na oração, alimentando o espírito e subjugando a carne. Só
assim conseguiremos vencer a nós mesmos, e triunfar contra as
hostes infernais do mal, que na maioria dos casos usa o nosso
próprio potencial interno de destruição contra nós mesmos.
- FIM -

VIGÍLIA ATITUDE
O ministério Atitude convida todos os jovens para um tempo de
oração e adoração. Será dia 16 de março, a partir das 22h. Não
perca essa oportunidade de desenvolver mais intimidade com
Deus.

PASSEIO CICLÍSTICO IBG
O Ministério Esportivo através do grupo FÉPEDAL, te convida
para pedalar uma vez por semana. Você pode participar de
acordo com o seu nível no pedal. Fique atento aos dias e
horários:
Terça-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG sentido Aeroporto (MÉDIA 20 KM)
Nível: Iniciante
Quinta-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG (percurso indefinido - novas rotas
a cada semana). (MÉDIA 40KM)
Nível: Intermediário
Informações: Hélio (98851-1252)/ esporte@ibgenesis.com.br

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!
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.

2 ANOS DE IBG PRAIA
Dia 17 de março, às 19h, no auditório do Maceió Mar Hotel
celebraremos os 2 anos da nossa congregação da praia. Toda
igreja está convidada para render graças a Deus por tudo o que
ele tem feito.

NOVO CONTATO DO PASTOR
O número do telefone do pastor Harry mudou! Se você deseja
entrar em contato com ele deve ligar para (82) 99190-9880.

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.

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
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.

