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Dilson Braga
Auricélio Alves
Lucielma Farias
Járede Barreto
José Roberto
Eduardo Montenegro
Egina Eusebio
Erivaldo Farias
Alan Celso
Esther Alves
Marta Belkice
Divacy Santino
Wesley Gonçalves
Chang Pichu
Fábio Júnior
Marília Rafaela
Lucas Rafael

98851-5525
98804-5030
98823-7319
98724-3359
98806-9788
99611-5538
99630-7476
98823-7317
98112-5692
98828-8560
99194-3912
3374-5316
99983-0001
99848-8289
98709-4232
3324-6906

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;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

28-30

SETEMBRO

XIX ECC
Escola Estadual Fernandes Lima

12-14

OUTUBRO

CONFERÊNCIA DE MULHERES
19h30, no templo

14
CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

OUTUBRO

"Não te apresses a sair
da presença dele, nem
persistas em alguma
coisa má, porque ele
faz tudo o que quer."
Eclesiastes 8:3

Meditação
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.

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)

Maceió, 23 de setembro de 2018 - Nº514
informativo semanal

Aceitamos cartões!

TRUST INTERCÂMBIO E TURISMO
Programe sua viagem conosco! Temos as melhores
condições. Pacotes de viagens, passagens aéreas,
reservas em hotéis, cruzeiros, aluguel de carro,
cursos de idiomas, intercâmbio, au pair, high school
e muito mais! Consulte-nos pelo 99627-3899.
Site: www.trustintercambio.com.br

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

referência
A

FORÇA DE UMA

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

A FORÇA DE UMA REFERÊNCIA
pastorharry@ibgenesis.com.br

Mateus 19:16
“E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom
Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?”
Todos nós precisamos de uma referência na vida, ou quem
sabe de várias. Elas definem quem seremos, como nos
portaremos, como nos apresentaremos diante dos outros. As
referências são necessárias para um desenvolvimento
saudável das nossas aptidões e habilidades. Lembro como
gostava de ouvir pregadores com os quais tinha identidade no
início do meu ministério, e todos eles foram importantes na
construção de quem sou como ministro. Lembro que o espelho
era meu companheiro e eu mesmo o primeiro ouvinte deste
orador. Para agravar, com um senso crítico muito acentuado,
terminava minhas primeiras pregações no espelho dizendo:
“Escolha outra coisa para fazer, esta aqui não é sua vocação.”
Em qualquer lista de exímios inspiradores do mundo, Jesus vai
constar sempre entre os principais. Como isto se deu se não
estudou em grandes faculdades? Como foi possível se seu pai
sendo pobre não lhe facultou a oportunidade de estudar com
um grande mestre? Habilidade pessoal? Talvez! Mas prefiro
pegar a vértice da doação. Todos os que se doam a
humanidade, atrai atenção dos outros para si. É só ver o
quanto se tornaram ícones do mundo pessoas como: Madre
Tereza, Martin Luther King, Nelson Mandela, entre tantos
outros. Foram pessoas que viveram pelo ideal de servir ao
outro no lugar de ser servido. E aqui ninguém foi melhor
exemplo que Jesus.
Ele era avesso a fama, a pompa e aos títulos, mas nunca
pareceu ter se importado com este título de Mestre. O filósofo
cristão Alvim Plantinga nos lembrou que o método de ensino
desenvolvido por Jesus, o discipulado, se tornou um dos
métodos mais eficazes de aprendizado de que se tinha notícia
no mundo. Sua liderança servil despertou modismo nos dias
atuais. As emprestas buscam a contratação de líderes que
conquistem suas equipes antes de ordenar suas diretrizes.
Aqui o respeito não vem pela força, mas pelo amor produzido
por um líder que serve.
Perceba, no texto temos um jovem rico desejando saber o que
que era necessário fazer de bom para ser salvo. Ele tinha um
bom propósito, certamente, mas havia pego a estrada errada
para o destino onde desejava chegar. Quem deseja ser salvo
não faz nada de bom para ser salvo, mas por ser salvo só faz
tudo de bom. Aqui, diferente do conceito matemático, à ordem
de valores alteram substancialmente o produto. Sim, porque
se a salvação fosse alcançada por meritocracia, certamente a
maioria dos senhores, e me incluo aí nesta vasta lista, jamais
conseguiríamos chancelar a nossa aprovação. A bondade não
pode ser um meio, mas sim o fim.

Jesus percebe o problema do jovem, e a sombra do seu método
pedagógico da revelação vai lançar sobre ele o seu precioso
ensino. Ele rompe imediatamente os pilares desta ponte,
demonstrando que ninguém chega ao céu por esta via, ao
afirmar: “Se queres conquistar a vida eterna tens que guardar
os mandamentos.” A resposta do jovem o qualificou. Ele disse
ser conhecedor e praticante dos mandamentos. Jesus
percebendo que o jovem era apegado aos bens materiais que
tinha, recomendou que se desapegasse deles, vendendo tudo e
dividindo com os pobres. Que conselho difícil não? Pois é, não há
tratamento sem dor. E é aqui que mais uma vez Ele serve de
referência para nós, porque não recomendou o que não vivia na
pele. Ele próprio deixou sua glória, se desapegando de toda sua
divindade, para como homem vir resgatar a humanidade do seu
pecado. Foi como disse o profeta Isaías: “O castigo que nos traz
a paz, estava agora sobre ele. E por ter se resignado a cumprir o
plano perfeito de Deus, indo a cruz no nosso lugar, por Ele fomos
sarados.”
- FIM -

XIX ECC
No próximo final de semana (28 a 30 de setembro), estaremos
realizando o 19º Encontro de Casais com Cristo (ECC). Ore pelos
casais que estão sendo convidados e participarão, para que o
Senhor tenha liberdade para trabalhar em suas vidas e
relacionamentos! Que mais e mais famílias sejam atraídas à
presença de Deus!

ACAMPAKIDS
Chegou a vez das crianças acamparem! Nos dias 3 e 4 de
novembro, realizaremos o Acampakids no Rancho Pé de
Pinhão, em Marechal Deodoro-AL. Podem participar crianças de
2 a 11 anos, sendo as 2 a 5 anos obrigatoriamente
acompanhadas por um responsável.
As inscrições custam R$ 150,00 e já estão abertas, podendo ser
feitas ao final dos cultos no stand do evento e o valor ser
parcelado no cartão de crédito. O acampamento tem como
objetivo propor às nossas crianças um relacionamento mais
íntimo e real com Deus através da oração, do louvor e da leitura
da Palavra.
Não deixe seu filho de fora, invista no crescimento espiritual
dele! Nos tempos difíceis e de valores relativizados que
estamos vivendo, isso deve ser uma prioridade!

A IBGÊNESIS QUER CONHECER
VOCÊ
Nossa igreja tem crescido para a glória de Deus e somos gratos
a Ele por sua vida! Para seguirmos juntos, estamos realizando
uma pesquisa, a fim de saber quem são nossos membros,
conhecer suas habilidades e como desejam servir ao Reino de
Deus, à Igreja e aos irmãos.
Acesse nosso site www.ibgenesis.com.br e responda ao
formulário elaborado pelo Ministério de Ação Social. Sua
resposta nos permitirá planejar melhor nossas ações sociais e
saber como usar seus dons e talentos de maneira mais
relevante para a expansão do Reino de Deus.

CONFERÊNCIA DE MULHERES
De 12 a 14 de outubro, teremos aqui na igreja a Conferência de
Mulheres "Eu, Deus e as estações". Os ingressos, bem como as
camisas, já estão sendo vendidos. Após o culto, procure uma
integrante do Ministério Entre Elas e garanta já sua vaga! Mais
informações no Instagram @entreelas.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
No dia 13 de outubro, das 8h às 12h, na Igreja Batista Gênesis,
será realizada a 11ª Consulta Oftalmológica a preço popular. Por
apenas R$ 50,00, você poderá se consultar com o dr. Guilherme
Lopes e garantir a saúde dos seus olhos. A marcação das
consultas deve ser realizada com Thayse pelos números (82)
99922-1770 (whatsapp) ou 98704-2709, até a véspera da
consulta, 12 de outubro. A renda das consultas será revertida
para os projetos desenvolvidos pelo Ministério de Ação Social.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
GRATUITO
O psicólogo clínico Plínio Silva (CRPIS 15/2941), com
especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental e possui
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.
Plínio Silva é especializado em Terapia CognitivoComportamental pelo Núcleo Alagoano de Terapias Cognitivas
(NAPC); e tem formação em Terapia Sexual pelo Espaço Gente
(Dra. Christiane Cavalcante).
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.

