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Janaina Ferreira
Ednaldo dos Santos
Jessica Puça
Hélio Luiz
Janielson Tavares
Eleni Medeiros
Mikal Ivo
Oséas dos Santos
Othon Brian
Eduardo Antônio
Vânia Emídio
Iris Ranyelly
Rosângela da Silva
Marcos André
Albany Ruth
Paulo Sérgio
Alessandra Roberta

99165-1590
98870-5763
98860-2489
98851-1252
98149-5574
98706-7154
99626-8022
98837-3254
99670-8671
99839-3944
99211-3008
98899-0990
98877-3721
98767-6781
98805-2752
98823-8354
98843-6652

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.

16

JUNHO

PORTAS ABERTAS
19h, externo

23

JUNHO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

23
CULTO DE JOVENS
19h, na sala Mega Culto

"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, 10 de junho de 2018 - Nº505
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

TUDO CRONOMETRADO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Quando chegou a hora, Jesus sentou na mesa com os
apóstolos”
(Lc 22:14)
Você já participou de alguma reunião de trabalho onde as
decisões que iriam ser comunicadas mudaria por completo o
fluxo, a rotina e o destino da empresa que você trabalha?
Lógico que não trataremos aqui de uma empresa, mas do
ministério de Jesus. Algo tão grande, que até nem faz sentido
compará-lo com empresa alguma, ainda que seja uma das
gigantes mundiais. O que quero comparar aqui é apenas uma
reunião e seu teor.
Os discípulos não tinham a menor noção do que iria ser
tratado, apenas sabiam que era para estarem juntos em uma
reunião. Também não sabiam que seria a última com todos
juntos. O clima era tenso. Horas antes o Mestre já havia
anunciado para Pedro: “Simão, Simão, escute bem! Satanás já
conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar
vocês como o agricultor faz com o trigo afim de separá-lo da
palha” (31). Muitos pensam que a prova viria apenas para
Pedro, por esta se dirigindo a ele. Pedro e os demais sabiam
que quando Jesus chamava-o de Simão, Simão era porque a
coisa não andava boa. Afinal, foi Ele mesmo quem mudou o seu
nome, lançando sobre ele um outro destino.
Foi assim que Ceia foi começou, com doze tensos. Leonardo Da
Vinci, um dos melhores pintores de todos os tempos,
imortalizou a cena colocando os doze ao lado do mestre. O
artista italiano do século 15, deu movimento a algo que era
estático. Pela posição do corpo, movimento das mãos,
semblante estampado na face de cada um deles, percebemos
que a reunião estava se processando. Simão tem uma
expressão enérgica, firme, olha nos olhos de Judas Tadeu.
Suas duas mãos elevadas na direção do colega, revela seu
poder de liderança. É como quem desejasse explicar o
caminho, como quem desse uma direção. Judas Tadeu está em
posição receptiva, prestando bem atenção, ouvindo o que
Simão falava e avaliando possibilidades. O Mateus tem o rosto
para o outro, mostrando seu aspecto distraído. Filipe com o
olhar suplicante mira Cristo. Judas olha para o Cristo de forma
desafiadora e em silêncio. Pedro aparece com aquele olhar
compenetrado, de quem está perdido, sem entender de fato as
coisas. Tiago Maior está conspirando no ouvido de André.
Toda cena captada pela imaginação de Da Vinci sucumbe em
importância ante a frase de abertura da Ceia: “Quando chegou
a hora.” Isto prova a deidade de Cristo. Como Deus ele tem o
controle de tudo, inclusive do tempo. Prova inclusive, diferente
do que pensamos, que Deus nunca se atrasa ou se adianta.
Como percebeu o sábio Salomão: “Há tempo para todas as
coisas.” Aquele era o tempo do último jantar, do ultimo
tratamento, da última ministração, da grande revelação. Havia

nas horas seguintes um plano, chegou a hora de cumpri-lo. Ele
iria morrer, ressuscitaria. Morreu em meu lugar, foi o primeiro
dos ressuscitados, nos deu a promessa da ressurreição. Era a
hora da ceia, havia chegado o tempo. Ele tem controle de tudo,
inclusive do tempo. Tudo está sendo cronometrado, na história,
na sua vida, no plano de Deus em relação a nós. Tudo está sob
controle, se você aprender a ceder o controle, se entregar os
destinos da sua vida em suas mãos. Daquela reunião só um não
sobreviveu, só um não consolidou sua salvação, Judas,
justamente o que não deixou o destino da sua vida repousar nas
mãos de Deus.
- FIM -

RETIRO DE MULHERES - ÚLTIMAS
VAGAS
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.

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.

CANTINA AÇÃO SOCIAL HOJE!
Hoje a cantina está recheada com uma grande variedade de
lanches. Tem vaca atolada, escondidinho de charque, torta de
chocolate e de frango, bolo de milho, mugunzá, coxinha 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 + um
refrigerante. 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.

FUNCIONAMENTO DO BERÇÁRIO
Nossa igreja dispõe de um berçário que oferece às crianças um
atendimento afetuoso, confortável e motivador e recebe
crianças até 1 ano e 11 meses. Ele funciona somente aos
domingos, das 19h às 20h. Venha conhecer nosso espaço! Ah...
lembramos que não é recomendado a presença de homens no
berçário a fim de evitar constrangimento para as mamães
durante a amamentação.

9ª CONSULTA OFTALMOLÓGICA
Você sabia que precisamos ir ao oftalmologista anualmente?
Quanto tempo você não vai a um? Aproveite, então, mais uma
oportunidade de consulta a preço popular promovida pelo
Ministério de Ação Social. A 9ª Consulta Oftalmológica será
realizada no próximo sábado, 16 de junho, das 8h às 12h, aqui
na igreja, com o dr. Guilherme Lopes. As inscrições já estão
abertas até o dia 14 de junho, no valor de R$ 50,00 e devem ser
feitas com Thayse, pelos números (82) 99922-1770 / 987042709.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de junho de 2018. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 13 de junho 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.

PASSEIO CICLÍSTICO - FÉPEDAL
O Ministério de Esportes, através do grupo FÉPEDAL, te convida
para pedalar uma vez por semana. Você pode participar de
acordo com o seu nível no pedal às terças-feiras (iniciante) e
quintas-feiras (intermediário), sempre às 20h. Informações:
Hélio (98851-1252)/ esporte@ibgenesis.com.br

