ESPAÇO BUSINESS
18.Mar : Osmari Valverde

) 98801-7695

SAPATOS.MCZ – (BOMBOM)

18.Mar : Edclécia de Lima

) 99805-0015

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

19.Mar : Lucineide Paulino

) 98837-3254

19.Mar : Alisson Antunes

) 98884-4908

21.Mar : Cilene Santos

) 98857-2180

23.Mar : Maria Isabel Tenório

) 98881-7077

24.Mar : Juliane Silva

) 98868-8811

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.

20

MARÇO

CULTO DE FORMATURA
20h, no templo

24

MARÇO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

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

MARÇO

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.

Maceió, 18 de março de 2018 - Nº494
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. 04
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

AÇÕES E REAÇÕES
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque, pois, desprezaste a palavra do SENHOR,
fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu,
feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua
mulher; e a ele mataste com a espada dos filhos de
Amom.”
(II Samuel 12:9)
Frequentemente o que importa, mais que a ação, é a reação.
Aqui Deus expõe os pecados de um dos homens a quem ele
mais amou. Por que fez isto? Uma ação de cólera? Uma espécie
de vingança pelo que fez? Lógico que não! Mil vezes não. Deus
estava corrigindo seu filho, o que diante da gravidade dos seus
erros, já é por si só um grande privilégio. Deus podia tê-lo
abandonado diante da gravidade do seu pecado, mas foi ao seu
encontro, confrontá-lo, restaurá-lo, limpá-lo.
A palavra de Deus em Hb 12:5-6, diz: “Filho meu, não
desprezes a correção do Senhor. Não desanimes, quando
repreendido por ele; pois o Senhor corrige a quem ama e
castiga todo aquele que reconhece por seu filho.” Portanto,
para Davi, por mais que a exposição doesse, que a vergonha
dilacerasse seu coração, a certeza de juízos o assustasse
muitíssimo, ainda era um grande privilégio estar sendo
confrontado, corrigido, pois estava sendo tratado como filho.
Isto é muito curioso, Ele nunca perde o seu amor paternal com
um filho. Nem quando nós estamos desqualificados pelas
nossas ações. O pródigo da parábola, o mesmo que pede
herança com pai vivo e sai da casa do pai para gastar sua
fortuna com farras e prostituição, ao se ver arruinado pensa
em voltar para sua casa e pedir para ser apenas um funcionário
da fazenda do seu pai. Ele encontrou o pai de braços abertos,
pronto a restituir sua condição de filho, e fazer uma festa para
comemorar sua volta. Como disse ao outro filho em Lucas
15:32 – “Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão
estava morto, e reviveu; tinha se perdido, e foi achado.” Aqui
inclusive não observamos nenhuma disciplina imposta pelo pai
ao seu filho. Isto porque, pelo estado desconfigurado da sua
volta, ele considerou que a vida já o havia disciplinado, e dado
ao estado da sua humildade, tão humilde que reconheceu que
não tinha mais direito à condição de filho, o pai percebeu que
ele já havia aprendido toda lição.
Aqui a ação havia sido monstruosa, incompatível com os
grandes feitos de Davi, incoerente com a paixão que ele sentia
por Deus. Frequente, depois de um longo período de
prosperidade e vitórias, nos esquecemos a quem devemos
cada segundo de tamanha graça. O confronto de Deus através
do seu instrumento, o profeta Natã, inicia focando a ação de
Davi, mas na evolução do texto, iremos perceber que a reação
do grande Rei Davi, rouba o foco da ação para si.
É interessante, tanto Davi como Saul pecaram bastante. Por
que então Deus perdoa a Davi e não perdoa Saul? Por causa

das reações. Saul não chorou, não se arrependeu, não buscou
fazer uma faxina na alma, era cínico. Já Davi se prostra diante de
Deus e confessa seu pecado arrependido, chora, se entrega, se
sujeita de boa mente a dura disciplina que seria imposta por
Deus.
No Salmo 139, nós temos uma belíssima exposição das reações
da alma de um adorador quando é confrontado no seu pecado.
Tu me sondas, tu me conheces, estas são as palavras de
abertura deste salmo (1). Ele diz que o Senhor o havia cercado
por detrás e por diante (5), não havia como correr, como
esconder, como rejeitar a correção, a disciplina. Ainda que o
tratamento vá doer, não há outra alternativa, não há algo
melhor. Ao menos é sintoma de que ainda há esperança, de que
vai doer, mas que sarada a ferida, terá uma nova oportunidade.
A sua sensibilidade é tão extrema, que sendo corrigido tem a
lucidez de pedir ao Senhor para fazer uma visita a sua casa
interior: “E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pelo caminho eterno” - Salmos 139:24. É isto, quando
desqualificados por nossas ações, podemos ser requalificados
por nossas reações. A oração de Davi aqui é linda, ele
vasculhava nos cantos mais sombrios de sua alma, queria
encontrar resquícios de sementes do mal, sementes que
cresceram e desqualificaram suas ações. Agora refeito, quer
eliminá-las, e deseja contar com a ajuda do seu Deus.
- FIM -

REVISTAS EBD
Você que é aluno ou professor da EBD e está com o pagamento
da sua revista em aberto pedimos que regularize a pendência
com o pb. Gilvan, a fim de cobrirmos os custos na aquisição das
mesmas. Informamos também que as novas lições já estão
disponíveis ao novo custo de R$ 15,00. Adquira já a sua! Mais
informações com pb. Gilvan.

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).

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

QUEREMOS CONHECER VOCÊ!
É novo na igreja? Frequenta nossos cultos? Deseja se tornar
membro? Queremos conhecer VOCÊ!!!
Nos dias 15 e 22 de abril gostaríamos de convida-lo a participar
dos encontros que chamamos de "conhecer e ser conhecido",
que ocorrerão na EBD partir das 9h. Os encontros serão
direcionados pelos pastores Jessé e Harry tendo como objetivo
passar a visão, história e estrutura da igreja batista Gênesis.
Logo, após no dia 22 teremos a aclamação de novos membros
dos irmãos que participarem dos encontros.

CULTO DE MISSÕES
Próximo domingo (25), às 18h, teremos mais um Culto de
Missões especial com o tema #transborde, onde também
estaremos abordando a temática do ministério Até Que Todos
Ouçam para o ano de 2018.
Não perca a oportunidade de adorar ao Pai e ser, mais uma vez,
desafiado a cumprir sua missão.

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

