ESPAÇO BUSINESS
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02.Mai
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03.Mai
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04.Mai
04.Mai
05.Mai
05.Mai
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Ana Maria
Joelma Souza
Ironildo Silva
David do Nascimento
Harry Tenório
Anne Karoliny
William David
Jakeline P. F.
Rayr Santos
Carlos Eduardo
Juliene Pereira
Irenilda Batista

98832-3005
99837-1037
98830-0760
99994-9944
99190-9880
98836-1975
98719-3883
98173-6599
98818-7746
98881-4982
99980-8065

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;

Meditação

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

05

MAIO

CAPACITAÇÃO - MIN. DE ESPORTES
14h às 17h, na sala Mega Culto

05

MAIO

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

06
REUNIÃO MINISTERIAL
7h30 às 9h30, na sala

"Não te apresses a sair
da presença dele, nem
persistas em alguma
coisa má, porque ele
faz tudo o que quer."
Eclesiastes 8:3

MAIO

Às vezes estamos tão
ocupados com o
trabalho, estudo ou até
mesmo com a própria
obra de Deus que
esquecemos o que
realmente é
importante em nossas
vidas. Ter o Espírito
Santo pertinho de nós
é uma questão de
busca e de tempo de
qualidade em Sua
presença, por isso
aquela oração
rapidinha cheia de
petições deve ser
excluída da nossa vida,
pois o Senhor quer
muito mais de você,
justamente por que Ele
têm muito mais para
nos entregar.

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, 29 de abril de 2018 - Nº499
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

O VOO DA HARPIA
pastorharry@ibgenesis.com.br

A harpia ou gavião real é a maior ave que habita entre todas as
florestas tropicais e uma das maiores aves do mundo. O macho
pode chegar a 60 cm e a fêmea a 90 cm e pesar até 11 Kgs. No
Brasil ela é encontrada na Amazônia e em menor quantidade na
mata atlântica. Ela tem hábitos muito interessantes. O casal cria
apenas um filhote por período de reprodução, e isto se renova a
cada dois anos.
O ninho da harpia é sempre feito entre as mais altas arvores de
toda floresta, e aos seis meses de nascido o filho está pronto
para testar seu primeiro voo. Eles ainda permanecem sob a
supervisão dos pais por mais dez meses, quando está pronto
para sobreviver e formar sua própria família, pois já aprenderam
a caçar e voar com segurança. Neste período, o casal destrói o
ninho, em um sinal claro de que agora ele pode seguir seu
caminho sozinho, afinal agora ele já é um adulto. O momento é
doloroso para todos. Para os pais, por terem que se separar da
sua cria, a quem tanto amaram e dedicaram tempo e cuidado
para ensinar a voar, caçar e se proteger dos predadores. Para o
filhote, por ter que se separar dos seus protetores, daqueles que
tudo lhes ensinaram no ninho.
Todo é processo faz parte do ciclo da vida da harpia. Ela precisa
deste tempo ao lado dos pais, bem como precisa cumprir o
propósito para o qual Deus a criou na sua fase madura, quando
já independente podem viver sem a dependência dos cuidados
dos pais. Como uma harpia, nós, os pais, temos que preparar
nossos filhos para cumprir o seu ciclo de vida, cumprindo o
propósito divino para sua existência. E quem sabe até destruir o
seu ninho para que possam crescer e constituir família,
cumprindo o seu próprio ciclo de vida. Você teria coragem? Em
nações maduras isto já acontece.
Na nossa geração nós temos conhecido uma quantidade enorme
de filhos que diferente da harpia não desejam sua
independência, não se preocupam em se preparar para sair da
casa de seus pais. A situação cômoda de ser cuidado, de não ter
compromissos e responsabilidades com família, com contas de
água, luz, financiamento da casa, criação de filhos, com roupa
lavada e passada, produz uma inércia letárgica em homens e
mulheres que preferem estender o período de sua permanência
na casa dos pais. Isto para não falar daqueles que casam, mas
esperam sua esposa exerça o papel de dar continuidade aos
cuidados que recebia da sua mãe. Por isto nós temos tantos pais
carregando um sobrepeso desnecessário na sua maturidade, ou
casamentos afetados por filhos mimados, bebezões, dengosos
que não sabem viver sem que outra pessoa faça tudo para ele.
Diferentes da harpia não foram preparados para voar sozinhos.
Você tem uma harpia em casa com mais de dez ou doze meses e
ela não quer se independer? Destrua seu ninho, retire os mimos,
anuncie para ele que o período de vida fácil está chegando ao
fim. Ele precisa cumprir seu ciclo de vida.
- FIM -

A TARDE É TODA DELAS

RETIRO ESPORTIVO

No sábado, 19 de maio, às 17h, as mulheres têm mais um
encontro marcado para aprendizado, comunhão e crescimento
mútuo. Denominado “A tarde é toda delas”, o evento será
realizado na própria igreja e contará com o testemunho de
conversão da jornalista Bárbara Santiago, apresentadora da TV
Pajuçara.
Os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 15,00 e podem
ser adquiridos com integrantes da União Feminina após os cultos
que acontecem às quartas-feiras e aos domingos. Mais
informações com Tânia Feitosa, pelo número (82) 99994-5466.

De 20 a 22 de julho, será realizado o nosso Retiro Esportivo na
Chácara do Cigano, na Barra de Santo Antônio. Com o tema "De
cabeça para baixo", o evento é evangelístico e tem como
objetivo transformar a vida de jovens da comunidade, usando
como estratégia a prática esportiva. Se você entende a
importância desse trabalho, já realizado há tantos anos, e quer
ser um agente transformador de vidas, seja um voluntário!
Para mais informações, procure o líder Hélio ou a comissão
organizadora.

JANTAR DOS NAMORADOS
Certamente você já ouviu ou leu em algum lugar a frase de
Antoine de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, que diz: "tu
te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", não
é? Mas um vilão desse cuidado com responsabilidade, muitas
vezes, é o tempo. Os anos passam e parece que nos
acostumamos a ter alguém especial ao nosso lado, sem muitas
vezes fazê-lo se sentir devidamente valorizado. O jantar dos
namorados deste ano quer resgatar esse cuidado e amor que
são tão evidentes no início de uma relação a dois. Com o tema
"Lembranças", o jantar será realizado no dia 9 de junho, às 20h.
Guardem esta data na agenda! Mais informações e venda de
ingressos em breve.

EJAD 2018 - CRISTIANISMO
LÍQUIDO
No mês de agosto, nos dias 25, 26 e 27, o ministério Geração
Ativa promoverá mais um Encontro de Jovens e Adolescente. A
edição deste ano, Cristianismo Líquido, será realizada no
Rancho Pé de Pinhão e a inscrição custa R$ 150,00. Podem
participar adolescentes e jovens dos 12 aos 20 anos.
Ressaltamos que as incrições já estão abertas e podem ser
feitas no final dos cultos de quarta-feira ou de Domingo.
Maiores informações com Caio: (82) 99816-0006 /
adolescentes@ibgenesis.com.br.

CANTINA MIN. DE ESPORTES HOJE!
RETIRO DE MULHERES
Atenção, mulheres! Anda cansada, sobrecarregada com a rotina
e todas as suas responsabilidades? A União Feminina está
preparando um tempo de descanso e renovo para você: Retiro
de mulheres “aliviando as bagagens”. Confira os detalhes e
programe-se para participar:
Data: de 29 de junho à de 1º de julho
Local: no Rancho Pé de Pinhão
Inscrições: R$ 130,00 (podem ser parceladas em até 3X –
Parcelas regressivas a partir de abril)
Será permitido levar crianças até 1 ano de idade.

REUNIÃO MINISTERIAL
A Gestão de Ministérios convoca todos os líderes e co-líderes de
ministério a comparecerem na próxima reunião a ser realizada
no dia 6 de maio, das 07h30 às 9h30, na sala de aula.
Ressaltamos que a presença de TODOS os líderes e co-líderes é
de grande importância para o melhor andamento das atividades
da igreja. Até lá!

Se você gosta de tapioca então hoje você não precisa se
preocupar com o lanche. Ao final do culto você pode saborear
uma deliciosa tapioca com refrigerante por apenas R$ 6,00,
preparada pelo Ministério de Esportes. Isso mesmo! Assim que
o culto acabar, corra para garantir a sua!

ESCOLA DE EVANGELISMO
Os versículos 18, 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus não deixam
dúvida: se você segue a Jesus, se é um cristão, precisa
anunciar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Não é
uma opção, é um dever, um honroso dever! Mas muitas vezes
nos deparamos com dificuldades pessoais (timidez, por
exemplo) ou não nos consideramos capacitados "o suficiente"
para compartilhar nossa fé. Para você, então, temos uma boa
notícia: você não está só! O Espírito Santo, o melhor professor
de todos, e o ministério de missões têm a solução! Vem aí a
Escola de Evangelismo, uma oportunidade ímpar para você
aprender na teoria e na prática como falar do amor de Deus
onde quer que esteja e fazer disso uma rotina na sua
caminhada cristã. Ficou animado? Mais informações em breve!
#transborde

