ESPAÇO BUSINESS
20.Nov : Verônica Puça

) 98862-8592

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP

22.Nov : Ana Lúcia

) 99994-4555

22.Nov : Silvio Rodrigues

) 99997-9500

22.Nov : José Cecelio

) 98708-0367

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

22.Nov : Ailton Luiz

) 98801-5455

Aceitamos cartões!

23.Nov : José Gutemberg

) 98738-1602

TRUST INTERCÂMBIO E TURISMO

24.Nov : Ivoneide Gomes

) 99620-7226

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

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

23

NOVEMBRO

MESA REDONDA (UNIÃO MASCULINA)
Sala do Mega Culto

23

NOVEMBRO

CULTO DE JOVENS
19h30, no templo

24

NOVEMBRO

CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, na sala do seminário (1º andar)

"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.

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, 18 de novembro de 2018 - Nº519
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

FILHOS DO TROVÃO
pastorharry@ibgenesis.com.br

Lucas 9:54
“E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram:
Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os
consuma, como Elias também fez?”
Já me perguntei muitas vezes porque estes meninos foram
apelidados de filhos do trovão. A princípio pensei ser alguma
referência ao temperamento explosivo do seu pai, depois
cheguei a conclusão de que seria injusto transferir para o pai
uma culpa que era só deles.
Jesus estava se preparando para passar pela Samaria,
dirigindo-se a Jerusalém para celebrar a sua última Páscoa. Ele
sabia que sua visita a Jerusalém culminaria na sua morte. O
fato dele desejar passar por Samaria era intencional. Mesmo
que o caminho mais curto fosse aquele mesmo, não fora por
isto que resolveu escolher aquela rota. A maioria dos judeus
que faziam aquele caminho, evitava passar por Samaria, ainda
que houvesse necessidade de andar muitos quilômetros a
mais, pois sabiam que iriam enfrentar a oposição dos
samaritanos. Eles eram um povo mestiço. Quando Israel foi
conquistada pelos assírios, as pessoas mais importantes foram
levadas cativas e a terra foi reassentada por estrangeiros leais
ao rei da Assíria. Os israelitas mais pobres que foram
abandonados lá no assentamento da Samaria no ataque dos
assírios, foram dados em casamento a estes estrangeiros que
foram assentados lá.
Desde o princípio eles tiveram dificuldades com a terra, pois
não temiam ao Senhor. Naturalmente os judeus detestavam
este povo, sectaristas que eram. Como os samaritanos
acreditavam que a adoração a Deus deveria ser prestada no
Geresin, eles faziam forte oposição a quem passava por ali em
direção a Jerusalém para participar da páscoa. Os discípulos
não conseguiram pousada em nenhum local da Samaria, dada
esta indisposição entre os samaritanos e os judeus.
Jesus sempre demonstrou boa vontade em relação aos
Samaritanos, e a prova disto é a cura de um samaritano
leproso (Lc 17:16), evangelização de uma mulher de vida
emocional complicada (Jo 4:39-43), permitindo que ela se
tornasse a maior evangelista da bíblia. Havia ainda
transformado um samaritano em herói em uma das parábolas
mais belas das escrituras (Lc 10:30-37), e ainda ordenou os
discípulos a pregar na Samaria (At 1:8). No entanto, quando
Tiago e João perceberam que os samaritanos estavam
tratando a caravana de Jesus com desprezo, encheram seu
coração de cólera intensa. Os filhos do Trovão fizeram agora
jus ao apelido que ganharam. Imediatamente olhando para
Jesus, perguntaram: “Queres que mandemos fogo do céu para
os consumir?” (Lc 9:54).
A referência a Elias é feita repleta de significado. Buscaram

uma base bíblica que justificasse a permissão divina para lançar
fogo do céu naquela cidade, matando todos seus moradores. Por
pouco não utilizaram Sodoma como outra referência. Aqui
percebemos o tamanho do ressentimento alimentado entre os
judeus e os samaritanos. Ninguém ganha nada por se tornar um
baú de ressentimentos, muito menos permissão divina para um
ato insano e sem misericórdia destes. A atitude estabanada de
Tiago e João além de não ter sido aceita por Jesus, ainda
justificou o merecido apelido: “Filhos do Trovão.” Ele é quem
com seu estrondo denuncia o envio de raios que destroem tudo.
Ele os acusou de não saberem a que espírito pertenciam, e
justificando sua atitude afirmou: “O filho do Homem veio não
para destruir, mas para dar vida.”
Há entre nós alguém parecido com estes meninos, que guarda
ressentimentos e que resolve tudo à força? Existe aqui alguém
que eu também posso chamar de filho do trovão?
- FIM -

CULTO DE HOMENS
No próximo sábado, dia 24, 19h, o Ministério de Homens estará
realizando mais um culto com uma palavra abençoada
direcionada para você que é homem. O preletor será o Pr. Aroldo
Filho que trará um tema baseado no texto de João: "Amado,
desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde,
assim como bem vai a tua alma." (João 3.2). O culto será na sala
do seminário (primeiro andar).

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
No dia 01 de dezembro, das 8h às 12h, na Igreja Batista
Gênesis, será realizada a 12ª 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) 99328-8253 (whatsapp) ou 98704-2709, até a
véspera da consulta, 30 de novembro. A renda das consultas
será revertida para os projetos desenvolvidos pelo Ministério de
Ação Social.

CASAMENTO COLETIVO
Para os casais, casados no civil, que nunca realizaram a
cerimônia religiosa, o ministério de casais oferece a
oportunidade de realizar este sonho. Nosso próximo casamento
coletivo será às 19h do dia 15 de dezembro. Os casais
interessados deverão procurar o líder do Ministério Vida Melhor,
Ricardo Dias (99333-4841), para inscrever-se. As inscrições são
gratuitas e estão sendo realizadas até o dia 25 de novembro.

RETIRO DA FAMÍLIA 2019
Já estão abertas as inscrições para o Retiro da Família 2019.
Hoje mesmo, após o culto, você e sua família já podem procurar
os responsáveis para se inscrever.
Nesta primeira fase, estaremos efetivando inscrições para
BARRACAS e ALOJAMENTOS mediante pagamento da entrada
ou integral. Em caso de desistência, a inscrição poderá ser
repassada para outra pessoa (desde que comunicado a
coordenação).
Para as vagas em CHALÉ, será aberto PRÉ-INSCRIÇÃO até o
domingo do dia 18/11, para definição das prioridades, iniciando
as INSCRIÇÕES dessa acomodação no dia 25/11, devendo os
selecionados efetivarem sua inscrição nessa data, sob pena de
liberação de vaga para os próximos da lista. As pré-inscrições
para CHALÉ são individuais e devem ser feitas acessando nosso
site www.ibgenesis.com.br.
As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de
acomodação dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento
e chalé as crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis.
Haverá um ônibus para levar e trazer aqueles que não
dispuserem de transporte , em horário a ser definido.
Fique atento ao informativo para atualização das informações
e, desde já, contamos com sua oração para que Deus derrame
o Espírito Santo naqueles dias.
Quando: 2 a 5 de março de 2019 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:
Ø Chalé (50 vagas) - R$ 350,00 por pessoa
Ø Alojamento (100 vagas) - R$ 315,00 por pessoa
Ø Barraca (100 vagas) - R$ 250,00 por pessoa
Opções de parcelamento:
Ø Cartão de Crédito
NOV - até 6x
DEZ - até 5x
JAN - até 4x
FEV - até 3x
MAR - até 2x

Ø Cartão de Débito/Carnê
NOV - até 5x
DEZ - até 4x
JAN - até 3x
FEV - até 2x
MAR - 1x

Para mais informações e inscrição, procurar Pr. André Florencio
(98701-4175).

CULTO JOVEM
Se você jovem e deseja se integrar, aprender mais da palavra e
construir relacionamentos, então esse momento é pra você! Na
próxima sexta (23), às 19h30, teremos nosso culto voltado
para jovens acima dos 25 anos. Te esperamos no templo!

