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Robson Ney
Ozana Marinho
Andressa Venir
Gislane Soares
Wedjelane Alves
Anne Karoliny
Zilma Pereira
Maria Augusta
Adriana Tenório
Jaciara de Assis
Paulo Antonio
Samira Mendes
Paulo Henrique

99927-1050
98820-0663
99620-0945
98831-4818
98732-6987
99657-7021
98811-1909
98868-7752
99914-7545
98726-0619
98726-5709
99197-3660
99197-3660

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.

09

JUNHO

CULTO DE ADOLESCENTES
19h30, em frente ao Kids

09

JUNHO

JANTAR DOS NAMORADOS
19h, no templo

10
CULTO DE CEIA
18h, 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

JUNHO

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.

LOGOTIPO PROFISSIONAL
Saia na frente e dê uma cara nova ao seu
negócio com um logotipo profissional. Fale
com Alan e faça seu orçamento sem
compromisso pelo WhatsApp (82) 98112-5692.
Sua identidade visual nas mãos certas!

Maceió, 27 de maio de 2018 - Nº503
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

PALAVRA DO PASTOR - PÁG. 2
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

E AÍ, VAMOS ORAR?
pastorharry@ibgenesis.com.br

Deus criou o ser humano ereto, mas ele desenvolveu o hábito
de curvar ao se apresentar para se comunicar com Deus. Nós
não temos facilidade para fazer isso, somos de fato orgulhosos
e independentes. Uma das acusações feitas por Deus a Israel
no passado eles eram duros de coração: “Pois eu sabia quão
obstinado você era; os tendões de seu pescoço eram de ferro,
a sua testa era de bronze” (Is 48.4). O homem é arrogante,
sofre da falta de humilde, tem dificuldade em se dobrar, não se
ajoelha facilmente, não gosta da ideia de render-se.
O ser humano precisa descobrir as virtudes de um caminhar de
joelhos. Eles reduzem a mobilidade no sentido físico, mas
produzem movimento e velocidade no campo espiritual.
Quando dobrados, os joelhos diminuem a altura do que ora e
aumenta a altura daquele a quem se ora. É uma reverência
aceita por Deus que pode facilitar a oração e a comunhão com
Ele, desde que o espírito do homem também se dobre junto.
Muitos descobriram facilmente as virtudes de se “caminhar de
joelhos.” É o caso do leproso que pediu ao Senhor: “Se
quiseres, podes purificar-me” (Mc 1.40); do pai do garoto
epilético que suplicou: “Senhor, tem misericórdia do meu filho,
pois ele tem ataques e está sofrendo muito” (Mt 17.14-15); e
também do jovem rico que se ajoelhou diante de Cristo e
perguntou: “Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?”
(Mc 10.17).
Quando era moço, conheci uma igreja que orava mais, e por
isto os resultados eram sempre muito intensos. Precisamos
regressar a prática da oração, leva-la a sério. Na nossa geração
agitada, distraída, ensimesmada, temos gasto mais tempo
trocando diálogos fúteis ou bisbilhotando a vida alheia através
das redes sociais do que orando. Quem ora desenvolve ousadia
e tem a chave da porta de entrada do céu ao alcance da sua
mão. Elias é um bom exemplo disto, ele “subiu o alto do
Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos”.
Foi alicerçado na confiança proveniente dos joelhos que o
profeta pediu chuva e ela veio (1Rs 18.42; Tg 5.18).
Sou apaixonado pela cena que se desenvolveu em Mileto, onde
Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e,
depois de entrega-los a Deus, “ajoelhou-se com todos eles e
orou” (At 20.36). Cena ainda mais bela aconteceu um pouco
depois, na cidade de Tiro, a caminho de Jerusalém. Os cristãos
da cidade, suas esposas e seus filhos acompanharam Paulo até
a praia e todos se ajoelharam para orar, antes de o apóstolo
embarcar no navio (At 21.5). Na Epístola escrita aos efésios, o
mesmo Paulo revela: “Por essa razão, ajoelho-me diante do
Pai” e oro para que “ele os fortaleça com poder, por meio do
seu Espírito” (Ef 3.14-16).
Na agonia do Getsêmani, Jesus “se afastou dos discípulos a
uma pequena distância de mais ou menos trinta metros,

ajoelhou-se e começou a orar” (Lc 22.41). Precisamos dar bom
uso aos nossos joelhos. Eles foram feitos também para se
dobrarem diante do Todo-poderoso. Daí o convite do Salmista:
“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor,
o nosso Criador” (Sl 95.6). O convite de Jesus para consumar em
nós a salvação envolve também a oração: “ao nome de Jesus se
dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de
Deus Pai” (Fp 2.10-11). E aí, vamos orar?
- FIM -

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.

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! Os ingressos já estão à
venda com membros do Ministério de Casais.

CANTINA GÊNESIS KIDS HOJE!
Hoje a cantina está recheada com uma grande variedade de
lanches. Tem torta doce, salgada, pastel de forno, tortilete,
empadão, vaca atolada, escondidinho de frango e muito mais.
Tudo isso é hoje, ao final do culto. Por apenas R$ 5,00 você
pode se deliciar em qualquer um desses itens. Isso mesmo! O
preço é único e vale para qualquer lanche. Assim que o culto
acabar, corra para garantir o seu e contribua com o Gênesis
Kids.

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! Após
os cultos, a organização estará de plantão para inscrições e
esclarecimento de dúvidas.

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.

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!
O Espaço Business foi criado para ajudar a divulgar seu negócio
entre os membros e visitantes da nossa igreja. 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.

PERDEU ALGUM EVENTO? VISITE
NOSSO SITE
Nosso site está atualizado com as últimas informações que
acontecem na igreja. Lá você encontra toda nossa agenda
anual de eventos, fotos dos últimos eventos, pode baixar
nossos informativos ou ser abençoado ouvindo as palavras
ministradas por nossos pastores, além de poder compartilhar
tudo isso nas redes sociais. Tudo isso e muito está disponível
para você a um clique de distância. Acesse hoje mesmo!
www.ibgenesis.com.br

