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Valmir Pereira
Isaías Santos
Gabriella Keren
Carina Gomes
Wilson Dantas
Maria Luiza
Ingrid Kellmanns
Jaime Aparecido
Edilene Maria
Clemilda Maria
Patrícia Holanda
Ana Beatriz

98847-9862
99608-1404
99662-0474
99992-2603
98816-5714
98837-1665
98812-4970
98169-4314
98854-7688
98819-0562
98818-2082
-

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.

31

MARÇO

ENSAIO GERAL P/ CANTATA DE PÁSCOA
14h às 19h, no templo

01

ABRIL

CANTATA DE PÁSCOA E SANTA CEIA
18h, no templo

06 a 08
XVIII Encontro de Casais (ECC)
externo

ABRIL

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, 25 de março de 2018 - Nº495
informativo semanal

ROSIMEIRE RIBEIRO - DIARISTA
Limpo e organizo sua casa ou apartamento.
Tenho referência de confiança. Disponibilidade
de horários nos dias de terça, quarta, quinta e
aos sábados.
Contato pelo número 98708-8479.

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

E A QUESTÃO DO LIVRE ARBÍTRIO?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai,
com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de
Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu
até sua presença.”
(Jonas 1.1)
A questão do livre arbítrio já causou muitas discussões
teológicas, produziu divisões, definiu linhas doutrinárias de
igrejas, mas o fato é que ele existe e é uma bênção para nós.
Isto, lógico, se fizermos dele bom uso.
Questões como a do profeta Jeremias em 1:5 são levantadas:
“Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que
saísses da madre, te santifiquei; às nações te dei por profeta.
Aqui a questão é a da escolha precedente divina e não há
retirada ou frustração do livre arbítrio. É lógico que a história
de Israel e o momento delicado que a nação vivia moveu o
coração de Deus a escolher, acompanhar e preparar um
homem desde a sua gestação, desde quando ainda estava no
ventre da sua mãe. Aconteceu a mesma coisa com Sansão, por
exemplo. Obviamente Jeremias tinha o direito de dizer sim ou
não para Deus. O livre arbítrio é um presente inegociável de
Deus a nós, ele jamais recolhe um presente dado. E mais, a
grande beleza do nosso relacionamento com Ele está
justamente aqui, que sendo livres nos fazemos escravos do
seu amor por nós. O salmista faz poema com isto: (Salmos
139:7) - “Para onde me irei do teu espírito, ou para onde
fugirei da tua face?” Deus preenche todo o universo, não tem
porque nem há razão para deixarmos de obedecê-lo. Tudo que
fez e planejou para nós é bom, não há razões para fugir da sua
vontade. Mas a prova de que o homem tem liberdade para
fazê-lo é o próprio Sansão. Ele lidou com as responsabilidades
do seu chamado com muita irresponsabilidade, e esteve o
tempo todo com liberdade para isto.
Alguém há de se levantar dizendo, mas quando Jonas resolveu
seguir sua vontade foi literalmente interceptado por Deus.
Sim, isto também é verdade. Porém, um profeta no dia da sua
consagração fazia votos ao Senhor jurando ser fiel a Ele até a
morte, exercer seu chamado do início até o fim. Deus estava na
sua interceptação lembrando a Ele o compromisso precedente
que ele havia feito com Ele. Ao aceitar o chamado, tinha que
também aceitar as implicações dele.
O fato é, tanto em um como o outro caso, desobedecer à
vontade de Deus sempre traz prejuízos inegáveis a nossa
existência. Sansão foi preso, escravizado, arrancaram seus
olhos. Jonas conforme sua própria sugestão, foi jogado para
fora do barco da rebeldia e lançado o mar. Navegar no ventre
de um peixe depois de ser engolido por ele, definitivamente
não é uma navegação classe “a”. É o que acontece com quem
se rebela contra o plano estabelecido por Deus, perde a
proteção divina e ou será atacado pelo inimigo ou corrigido por

Deus. Novamente temos os dois exemplos aqui. Sansão foi
atacado pelo inimigo, e, lógico, os prejuízos foram sem
condições de reparação. Já Jonas, corrigido que foi por Deus,
sofreu uns maus bocados, mas horas depois estava são e salvo,
pronto para cumprir o plano do Senhor como se nada houvesse
existido em sua vida.
Se existe o livre arbítrio? Sim, lógico que existe. Mas se há um
plano de Deus estabelecido para você, celebre, você é um
privilegiado. A melhor decisão é descansar nos braços do Pai,
fazendo da Sua vontade a sua vontade também. Este é inclusive
o exemplo deixado por Jesus. A bíblia diz que “Ele foi fiel a Deus
até a morte e a morte de cruz.” Na sua última oração, revelou
toda sua angústia ao pai com o plano, mas horas depois, já
ressuscitado, foi recebido por Deus com o céu em festa por sua
vitória.
- FIM -

CANTATA DE PÁSCOA
No próximo domingo (1) vamos celebrar o sacrifício e
ressurreição de Cristo. Teremos Santa Ceia e uma cantata
especial “O homem de milagres”. Nosso culto começa às 18h!
Não se atrase e convide alguém para celebrar a páscoa conosco.

TREINAMENTO KIDS
Atenção , professores do Kids! Vem aí Treinamento para vocês:
Dia 14 de abril, das 14h às 17h, na sala do Mega Culto.
Venha aperfeiçoar seu dom e melhorar seu serviço na obra de
Deus!

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.

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.

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 satisfazerse”, 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

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.

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

