ESPAÇO BUSINESS
23.Jul : Ailton Marques

) 98852-0130

23.Jul : Daniel Gonçalves

) 98860-0816

25.Jul : Matheus Florencio

) 98805-1920

25.Jul : Sofia Machado

)-

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para
todos os eventos: Makeup Social, Noivas,
Formandas, Ensaios Fotográficos.
Instagram: @makeupdriellinascimento
Fone: (82) 99610-4944 / 98716-3028 (WhatsApp)

26.Jul : Amanda Lacerda

) 98849-6961

Aceitamos cartões!

26.Jul : Melissa Bruna

) 98851-7866

SAPATOS.MCZ - (BOMBOM)

26.Jul : Jarezia Barreto

) 98718-7842

26.Jul : André Florencio

) 98701-4175

27.Jul : Allan Jones

) 98891-9877

27.Jul : Keyla Roberta

) 98738-3838

Sapatos e sapatilha 100% de couro legítimo feitos
artesanalmente no Sudeste. Aceitamos cartões de
crédito com descontos para compras à vista.
Temos ótimos preços!
Tamanho: 38 a 44
Contato 98896-5030 / 99922-7408 / 98702-0534

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.

27

JULHO

ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala do seminário

28

JULHO

AÇÃO MISSIONÁRIA
externo

28
NOITE KIDS
19h30, 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

JULHO

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.

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

Maceió, 22 de julho de 2018 - Nº510
informativo semanal

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
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Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

O MAIOR DE TODOS
OS CAMPEONATOS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“O ladrão não vem, senão para roubar, matar e
destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e
vida em plenitude.”
João 10:10
Antes de entrar em uma competição os técnicos das equipes
estudam muito a forma de jogar dos adversários, seus pontos
fortes e seus pontos baixos. A estratégia é neutralizar os
pontos fortes do inimigo e explorar os pontos fracos, tudo com
o intuito de ser campeão.
Nós temos um adversário cruel, como está dito, no
campeonato da nossa vida ele vem com o intuito de roubar,
matar e destruir nossos sonhos, nossa esperança, nossos
projetos e nossa comunhão com Deus. Este é o seu grande gol,
pois sabe que se permanecermos em comunhão com Deus ele
não terá chance nos conhecer. Ninguém entra em um
campeonato pensando em perder, todos querem ganhar, ainda
que tenha chances mínimas. Assim é o nosso adversário, suas
chances são mínimas, mas tripudia, engana, vende o engodo
de que se nos rendermos a ele e seus prazeres teremos vida
fácil. O bicho é tão petulante que até para Jesus teve a ousadia
de, mostrando as glórias do mundo, propor: “Se prostrado me
adorares te darei tudo isto.” E ele é dono de alguma coisa para
poder dá-la a alguém? O golaço de Jesus foi incrível, rejeitando
a oferta disse: “Está escrito, só ao teu Deus adorarás, só a ele
prestarás culto.”

NOITE KIDS: "CONECTE-SE AO QUE
IMPORTA"
Em um tempo no qual a comunicação virtual só cresce e as
curtidas, muitas vezes, substituem as palavras verbais e a
presença física, é necessário parar e repensar a rotina familiar
para não deixar o essencial escapar às mãos. Pensando nisso, o
Ministério Gênesis Kids realizará a Noite Kids no sábado, 28 de
julho, às 19h30, para pais e crianças de 2 a 11 anos de idade.
Com uma programação bem interessante e animada, o evento
promete ser um marco, levando a família a se conectar com o
que realmente importa: Deus e uns com os outros. Esperamos
vocês!

No domingo, 29 de julho, o Ministério de Evangelismo e Missões
dará sequência à campanha #transborde com mais um culto de
missões. Nesta oportunidade, enfocará o imperativo do Ide,
numa abordagem que visa despertar o amor/empatia pelos
que ainda não conhecem a redenção em Cristo Jesus. Qual o
seu papel nesse processo? O que seu silêncio ou sua voz pode
significar?
“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E
como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como
ouvirão, se não houver quem pregue?” Rm 10:14

PEÇA A CRUZ
ESCOLA DE EVANGELISMO
O ministério de evangelismo e missões promoverá pela primeira
vez a Escola de Evangelismo. O curso, exclusivo para membros
da Batista Gênesis, terá duração de um mês e uma parte prática
de três dias, que será desenvolvida na cidade de Pindoba-AL.
As aulas iniciarão dia 27 de julho e as inscrições já podem ser
realizadas via formulário on-line pelo link
bit.ly/escoladeevangelismo, porém as vagas são limitadas. O
investimento para o curso é de R$ 50,00 + 1kg de alimento. Este
valor cobre todo o material da parte teórica e custos da vivência.

No dia 11 de agosto, às 19h30, o ministério Geração Ativa
promoverá a peça A Cruz. Os ingressos já estão à venda com os
adolescentes e custam R$ 5,00. Os valores arrecadados serão
destinados ao Ejad. Chama os amigos, os familiares e vem!
Sinopse: Fugitivo desde os seus 11 anos e depois de ter viajando o mundo em
busca de se tornar alguém de quem possa se orgulhar, o médico Lucas retorna
à sua cidade natal. O antes menino pobre conquistou uma vida confortável e
agora é visto como alguém de grande valor, chamando a atenção de todos.
Mas não é só a chegada do rapaz que causa mudanças significativas na cidade.
Coincidentemente, também chega por ali um certo carpinteiro disposto a
dizer verdades nunca ditas. Conhecendo este homem, Lucas terá a difícil
missão de escolher entre continuar lutando para manter-se cada vez mais alto
em sua escalada por poder ou aceitar suas verdades e perder tudo o que mais
ama na vida.

Mais informações: www.ibgenesis.com.br / Erivaldo Farias 98823-7317 / Carolina Neris - 99900-3733.

CULTO JOVEM

Eu considero a vida uma grande competição, e o meu maior
adversário sou eu mesmo. Tenho que todos os dias estudar o
esquema tático das minhas inclinações carnais, seus desejos,
suas regiões frágeis, e combate-la administrando porções
diárias da leitura da palavra de Deus e oração ao meu espírito.
Só com ele fortalecido posso vencer fácil o inimigo. E a receita
eu até já tenho para vencê-lo, veja: (Tiago 4:7) - “Sujeitaivos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” Opa!
Tudo começa com sujeição a Deus, esta é a palavra chave para
o início da conquista do campeonato da vida.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
GRATUITO

A nossa salvação se consolida sob esta tática: “Aquele, porém,
que continuar firme até o final será salvo” Mt 24:13. É aqui que
vencemos este campeonato, que somos aprovados por Deus,
que iremos alcançar a vida eterna. Precisamos continuar firme
nos nossos propósitos e nas nossas decisões, do início até o
fim. Se assim fizermos este dever de casa, assim
alcançaremos a conquista da salvação. Eu já estou firme, e
você?

Plínio Silva é especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental
pelo Núcleo Alagoano de Terapias Cognitivas (NAPC); e tem
formação em Terapia Sexual pelo Espaço Gente (Dra. Christiane
Cavalcante).

- FIM -

CULTO DE MISSÕES

O psicólogo clínico Plínio Silva (CRPIS 15/2941), especialista em
Terapia Cognitivo-Comportamental com longa experiência em
atendimento a adolescentes, adultos, idosos e casais, estará
realizando atendimento psicológico em nossa igreja, de forma
voluntária, às quintas-feiras, das 14h às 18h, somente com hora
marcada.

Os interessados devem agendar o atendimento através da
secretaria da igreja pelos números (82) 99627-0749 / 33422881 ou pelo e-mail secretaria@ibgenesis.com.br. Mais
informações: (82) 99984-6579 / www.pliniosilva.com.br.

No sábado, 4 de agosto, às 19h, no templo, o Geração Atitude
realizará mais um culto jovem. Se você é ou se considera
jovem, não fique de fora desse momento de aprendizado,
comunhão e adoração.

EJAD - ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
Se você tem entre 12 e 20 anos e ainda não se inscreveu para o
Encontro de Jovens e Adolescentes (Ejad), corra! Já estamos
com lista de espera para vagas masculinas e pouquíssimas
vagas femininas. O evento, que tem como tema "Cristianismo
Líquido", será de 25 a 27 de agosto, no Rancho Pé de Pinhão,
em Marechal Deodoro-AL, e custa R$ 150,00.
Mas se você não está mais na faixa etária para participar, não
fique triste! Você pode servir conosco trabalhando para que os
jovens e adolescentes que participarão sejam impactados pelo
Senhor e tenham suas vidas transformadas. Ficou interessado?
É só procurar a equipe de inscrições ao final dos cultos, no stand
do evento próximo à livraria da igreja.

