ESPAÇO BUSINESS
03.Jun : Alyson Lima

) 99927-1050

03.Jun : Paulo Roberto

) 98820-0663

04.Jun : Mateus de Miranda

) 99620-0945

04.Jun : Mara Rita

) 98831-4818

05.Jun : Gustavo Silva

) 98732-6987

07.Jun : Cícera Patrícia

) 99657-7021

08.Jun : José Jorge

) 98811-1909

09.Jun : Ellian Figueira

) 98868-7752

09.Jun : Paulo José Saraiva

) 99914-7545

09.Jun : Mariana Moreira

) 98726-0619

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, 03 de junho de 2018 - Nº504
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

POR QUE SOU TENTADO?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Deus é fiel, e não permitirá sejais tentados mais do
que podem as vossas forças; antes fará que tireis
proveito da tentação”
1 Cor 10:13
Se tem questionamentos que sempre fiz a Deus ao me deparar
com esta promessa de que há limites para a tentação, eles
foram estes: “Não seria melhor e mais eficaz que ele impedisse
que elas viessem até nós? Por que você permite que sejamos
tentados?” A verdade é que em Romanos 8 a bíblia diz que ele
nem ao seu próprio filho poupou, e podemos ver Jesus dando
uma ordem neste sentido ao indisciplinado e desobediente
Satanás: Mt 7:4 – “Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não
tentarás o Senhor teu Deus.” Bem, se está há uma ordem
contrária na bíblia é porque certamente ele já havia tentado a
Deus outras vezes. Agora imagine você comigo, se ele tem a
ousadia de tentar a Deus, não tentaria a nós para irritar a
Deus?
O fato é que a tentação embora traga consigo muitos riscos aos
homens, têm lá seu lado positivo. O primeiro deles é o de que
elas nos mostram os nossos pontos vulneráveis, e os que,
portanto, devo fortalecer em minha vida. Enquanto Cristo
educado diz: “Eis que estou a porta e bato, aquele que abrir
entrarei e ceiarei com ele”, Satanás é “um pula muro”, um
assaltante. Veja a alegoria feita por Jesus no evangelho de João
10:1-2 “Em verdade, em verdade vos asseguro: aquele que
não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à
procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele
que entra pela porta é o pastor das ovelhas.” Você conhece
seus pontos vulneráveis? Tem fortalecido eles com vigilância,
jejum e oração?
As tentações produzem automaticamente dependência do
Cristão ao seu Deus. Sabemos que não há como vencê-las sem
o poder e autoridade divina sobre nós. Só pelo fortalecimento
da dependência já se justificaria a permissão, porque os
benefícios oriundos da dependência a Deus se espalham para
todas as áreas das nossas vidas. Se for olhar para homens que
resolveram se independer de Deus, posso dizer que eles
viraram alvos prioritários do ataque do inimigo, e ou das
correções de Deus. É só olhar para o destino de Saul, um
homem que nunca foi totalmente dependente de Deus, e
terminou sua vida de forma lacônica possuído por demônios. E
o profeta Jonas? Ele achou que seu sentimento nacionalista o
desobrigaria a cumprir os ofícios ministeriais de um profeta.
Ambos perderam muito. Mas se olhar para a vida de José,
Daniel, Jesus, perceberá que à dependência a Deus os
conduziram a vitória. Se você pudesse medir seu grau de
submissão, de dependência a Deus, qual seria na sua avaliação
a nota que daria a você mesmo?
Por fim, a vitória sobre as tentações nos enriquece de

merecimentos e de satisfação no coração de Deus. A água
estagnada facilmente apodrece. Assim a alma, estando quieta e
sem combate, acha-se em perigo de se perder por alguma
distração fútil. Não foi assim que aconteceu com a ovelha
desgarrada da parábola? Algo parecido acontece com o filho
pródigo. O descaminho sempre acontece por descuido, por não
vislumbramos os benefícios que são produzidos pela resistência.
A vitória é fácil, o caminho foi traçado em Tiago 4:7: “Sujeitaivos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” Muitos
querem receber as recompensas sem abandonar o pecado,
desejam vencer a Satanás sem resisti-lo, mas há aqui um
terceiro grupo muito interessante, os que resistem e ficam
esperando uma vitória que não chega, uma cessação de pressão
do inimigo que não se dá, e a resposta é simples e fácil. Está no
texto. Não é suficiente apenas resistir, tem que se sujeitar a
Deus. Aí sim, a vitória é certa e ele irá fugir de nós. Que resta são
as recompensas da nossa resistência, e elas sempre aparecem
com a presença farta de Deus e das suas consolações sobre nós.
- FIM -

JANTAR DOS NAMORADOS

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.

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.

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.

RETIRO DE MULHERES - ÚLTIMAS
VAGAS

PERDEU ALGUM EVENTO? VISITE
NOSSO SITE

Atenção, mulher! Se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá
tempo. Restam poucas vagas. Com o tema “aliviando as
bagagens”, o retiro é para você que anda cansada,
sobrecarregada com a rotina e todas as suas responsabilidades.
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 (parcela única).
Será permitido levar crianças até 1 ano de idade.

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!

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!

www.ibgenesis.com.br

