ESPAÇO BUSINESS
17.Jun : Tércio Pereira

) 99317-9769

LOGOTIPO PROFISSIONAL

18.Jun : Andrea Ediangela

) 99621-7070

18.Jun : Beatriz Maria

) 98832-6543

20.Jun : Marcos Anderson

) 98866-1402

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!

21.Jun : Patrícia Fernandes

) 99124-8192

22.Jun : Rosa Cristina

) 98888-7225

Feliz Aniversário!
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.

23

JUNHO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

23

JUNHO

CULTO DE JOVENS
19h, na sala Mega Culto

29

"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

INÍCIO DO RETIRO DE MULHERES
no Rancho Pé de Pinhão

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.

Maceió, 17 de junho de 2018 - Nº506
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

ARTILHEIRO DA COPA
dilsondbs@gmail.com

“Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o
seu aguilhão?" O aguilhão da morte é o pecado, e a força do
pecado é a Lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por
meio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1Co 15:55-56)
A grande pergunta que não quer calar: quem será o artilheiro
desta copa? Os comentaristas de plantão já fazem suas
análises e emitem seus palpites que são baseados nos
destaques de cada temporada de campeonato. O fato é que a
expectativa dos torcedores é toda concentrada na chamada
“estrela do time” que na maioria das vezes é o jogador que
mais faz gols, as emoções que a “gorduchinha” promove
quando é lançada para dentro da rede são indescritíveis e
opostas, porque enquanto uns dão saltos de alegria outros
choram de tristeza, é o sonho de qualquer técnico, por
exemplo, ter um goleador com níveis mundiais, é a esperança
de vitória a cada fase da copa.
Na “copa da vida” Jesus com certeza foi o único artilheiro
capaz de fazer o gol de placa, a vitória sobre a morte. O
Apóstolo Paulo escreve a carta aos coríntios com a intenção de
combater heresias, e uma delas é que não havia a
ressurreição dos mortos, essa mensagem era uma
contradição a tudo aquilo que ele e os outros apóstolos vinham
pregando, esse tipo de mensagem na realidade, para nós
cristãos, traz a ideia de que estamos perdendo tempo, toda
nossa expectativa em relação a eternidade é vã, estamos
vivendo o “conto da carochinha”. Uma forma de estabelecer
a instabilidade emocional do time adversário é justamente
lançar em suas mentes dúvidas, pois assim os jogadores não
vão se comportar conforme o que foi ensinado pelo técnico,
deixam de ser efetivos, não conseguem fazer o gol.
A forma de combater esse tipo de estratégia é ensinar a
verdade. O Apóstolo Paulo buscou ensiná-los sobre a
ressurreição, de como isso acontecerá e como será nosso
corpo espiritual - “Semeia-se corpo natural, ressuscita
corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo
espiritual.” - 1Co15:44 - A intenção de Paulo era esclarecer
essa dúvida, para que eles pudessem continuar crendo no
artilheiro das nossas vidas, Jesus. Não podemos perder a visão
de que um dia num abrir e fechar dos olhos seremos
transformados e que viveremos em uma dimensão em que a
morte não terá mais influência sobre nós, assim como
acontece com Jesus que, hoje, vive como HOMEM-PERFEITO
(HOMEM-DIVINO ou DIVINO-HOME), pois, também seremos
como Ele é.
Portanto nossa em expectativa como torcedores é esperar,
para que o gol de placa, já realizado por Cristo, a vitória sobre a
morte, seja realidade em nossas vidas, não importa a jogada
do time adversário, temos que estar seguindo as orientações
do nosso Técnico maior e atentos a cada jogada do
ARTILHEIRO DA COPA, para que possamos vivenciar em

nossos corpos os efeitos do gol de placa “Porque convém que
isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto
que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é
corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal
se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que
está escrita: Tragada foi a morte na vitória.” 1Co 15:53-54.
- 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.

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.

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.

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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

CAMISAS RETIRO ESPORTIVO

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!

O Ministério de Esportes confeccionou dois lindos modelos de
camisas com a temática do Retiro "De cabeça para baixo", com o
objetivo de arrecadar fundos para o evento. As camisas são
ideais para prática esportiva e custam R$ 35,00 à vista e R$
40,00 no cartão de crédito. Adquira a sua ao final dos cultos e
contribua para a realização deste retiro que tem abençoado e
transformado tantas vidas!

Nosso informativo dispõe de um espaço exclusivo para você
que é empreendedor. O Espaço Business foi criado para ajudar
a divulgar seu negócio entre os membros e visitantes da nossa
igreja. Então não perca esta oportunidade, divulgue! 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.

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 15 de julho de 2018. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 11 de julho 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

NOVO CONTATO DO PASTOR
O número do telefone do pastor Harry mudou! Se você deseja
entrar em contato com ele deve ligar ou mandar WhatsApp
para o número (82) 99190-9880.

