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Ricardo Rodrigues
Gabriel Henrique
Andressa Maria
Rosângela Pereira
Lucas Neves
Rosimeire Ribeiro
Márcio Lopes
Aline Araújo
Matheus Alonso
Evelly Júlia
Maurício Rafael
Alexandre Gomes
Valdilene Rodrigues

99613-6926
98888-5942
98887-6459
98705-3198
99610-2798
98708-8479
99978-0235
99628-7425
99602-7431
99165-1590
98870-4250
98847-5302
98851-7150

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.

12

MAIO

TREINAMENTO DE LÍDERES CIBISA
14h às 19h, na sala Mega Culto

13

MAIO

CULTO DE CEIA
18h, no templo

19
EVENTO ‘A TARDE É TODA DELAS’
17h, no templo

"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, 6 de maio de 2018 - Nº500
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

PRÁTICA DE GUERRA
pastorharry@ibgenesis.com.br

"Quem diz à multidão que eu sou?"
Lucas 9:18
Desde sempre há uma prática comum dos navios de guerra.
Eles disparam um tiro à frente de um navio suspeito para
chamar sua atenção e demonstrar a disposição de entrar em
batalha contra ele. Embora a intenção no incidente não seja de
fato abrir fogo contra o suspeito, a ação produz um aviso, uma
disposição de que se a aproximação não é de paz, o inimigo
enfrentará resistência. A pergunta de Jesus caminhava nesta
direção. Queria saber o grau de indisposição que a classe
sacerdotal alimentava contra ele já aquela altura, no início do
seu ministério. A reposta a esta pergunta poderia sinalizar o
quanto eles já se dispunham a confrontá-lo.
Lucas inicia este capítulo sugerindo que eles estavam em um
congresso de capacitação, nos comunica que Jesus deu-lhes
virtude e poder sobre todos os demônios e para curar
enfermidades (1). Armas espirituais para uma batalha
espiritual. Isto já denuncia qual tipo de batalha Jesus veio
guerrear. Os termos são militares, eles foram convocados.
Notem ainda que a conotação da pergunta de Jesus não era: “O
que as multidões andam dizendo de mim?” Era um
alistamento: “Quem se dispõe a dizer à multidão que eu sou?”
Ele sabia que os sacerdotes iriam se levantar contra ao seu
ministério, e estava agora fazendo uma convocação aos seus
discípulos. Iria se cumprir o que havia sido proclamado pelo
profeta e relembrado por Ele em Lucas 4:17-19 onde relata sua
missão na terra. Ele veio para: “...pregar o evangelho aos
pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos
aprisionados e a fazer enxergar aqueles que não conseguem
ver; para restituir liberdade aos oprimidos, e anunciar a
chegada da época da Graça do Senhor”. Sua missão era clara,
e não se intimidaria com oposição.
Depois de 400 anos de silêncio profético de aproximadamente
850 anos sem ver os sinais e maravilhas que começaram a ver
com a chegada de Jesus, e estavam sobressaltados com isto.
Os religiosos estavam vendo os templos se esvaziando e as
multidões seguindo a Jesus. O movimento que se tornou
conhecido como “os seguidores do caminho” não veio para
ameaçar as instituições religiosas, mas para fazer revivê-las.
Foi por isto que o Senhor advertiu o homem leproso a não
contar para ninguém e apresentar-se ao sacerdote que
estivesse de plantão no Templo naquele momento (Mt 8:4). Na
Lei Mosaica, um leproso, ao ser curado da lepra, deveria pedir
que um sacerdote o examinasse a procura dos sinais da doença
e, se nenhum sinal fosse encontrado, o sacerdote faria um
pronunciamento religioso de que a doença tinha sido curada. O
propósito era avivamento do sacerdócio.
Sabemos que um dos sinais messiânicos para Israel era que os
leprosos seriam curados porque o Senhor incluiu isso em sua

resposta a João Batista (Mt 11:5). Depois de ser lançado na
prisão pelo rei Herodes, até João ficou desanimado porque suas
expectativas sobre o que o Messias faria quando chegasse
obviamente não estavam acontecendo. A crença deles era que o
Messias organizaria um exército livrando-os da opressão
romana. Mas ele havia chegado para libertar a humanidade de
outro jugo, de outro algoz. Veio para libertar o homem dos seus
pecados, para livrá-los da tirania satânica. Por isto disparou
aquele tiro, querendo saber quem entre os discípulos presentes
naquele congresso diria às multidões quem de fato ele era e
mandando o leproso ir se mostrar ao sacerdote. E para você?
Quem Jesus é? Já se passaram 2018 anos, e esta pergunta ainda
continua sem a devida resposta na mente de muitos. Hoje ele
espera que com seu testemunho de vida transformada diga para
as multidões quem ele é.
- FIM -

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
ORAÇÃO DE HOMENS E MULHERES
Nesta terça-feira, 8 de maio, às 20h, teremos mais um momento
especial de oração de homens e mulheres, nas salas Gamaliel e
Dorcas, respectivamente. Venha orar conosco e desfrutar do
privilégio de falar com Deus em comunhão com os irmãos.
"Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz."
Tg 5.16

A TARDE É TODA DELAS
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.

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.

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.

RETIRO ESPORTIVO
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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 20 de maio de 2018. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 16 de maio para
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: nome do pai e da
mãe completos, nome da criança completo, data de
nascimento e uma foto. A apresentação só será realizada com
as informações solicitadas.

