ESPAÇO BUSINESS
26.Nov : Thiago Ivo

) 99626-8022

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP

26.Nov : Maria Julia

)-

27.Nov : Rodrigo Medeiros

) 98817-1917

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

27.Nov : Clodoaldo Duque

) 99302-6329

27.Nov : Glenda Alexandra

) 98874-5840

27.Nov : Alinne Sofia

) 99128-1321

29.Nov : Maynara Karine

) 98805-9232

01.Dez : Alexandrina Maria

) 98871-4745

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.

01

DEZEMBRO

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
14h às 17h, na sala do Mega Culto

02

DEZEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, na sala

07 e 08
ATITUDE 434
no templo

DEZEMBRO

"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.

Maceió, 25 de novembro de 2018 - Nº520
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

C u m pli ci d a d e

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030
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

CUMPLICIDADE
pastorharry@ibgenesis.com.br

Texto para hoje:
“Eu e o Pai somos um”
(João 10:30)
Um dia uma pessoa recém-chegada na igreja me fez uma
afirmação seguida de uma pergunta. Olhando firme para mim,
aquele rapaz disse: “Demorei bastante para atender o convite
de Deus, e por isto tenho pressa em recuperar o tempo
perdido. Na sua ótica, o que Deus pediria de mim, agora que
finalmente cedi e estou na sua presença?” É lógico que poderia
dar uma resposta pronta, do tipo: “Ele espera de você uma
vida de obediência e serviço.” Sinceramente, não me senti
inclinado a responder na hora, convidei-o a estar orando
comigo alguns dias para que esta resposta fosse dada pelo
Senhor.
Fizemos um pacto de oração era terça feira, e só nos
reencontramos novamente no domingo. Quando nos vimos
fomos logo um na direção do outro, pois havíamos combinado
de colocar o que Deus pediu em um papel e que trocaríamos
um com o outro o papel para que tivéssemos convicção de que
a resposta havia sido dada por Deus. Ora, o léxico português é
muito extenso, só no Aurélio nós encontramos 435.000
verbetes, e sabemos que o Aurélio não contém todas as
palavras da nossa língua. Não combinamos se a resposta viria
em uma frase formada por diversas palavras, o que dificultaria
ainda mais para uma resposta igual, ou se Deus nos
responderia com uma palavra apenas. Quando ele tirou o seu
pedaço de papel com a resposta que Deus havia lhe dado no
bolso, vi logo que era bem maior que o meu. Mais que isto,
enquanto ele desenrolava, vi que havia escrito uma frase
composta de várias palavras, enquanto o meu papel continha
apenas uma palavra, uma única palavra apenas, aquela
palavra que Deus havia posto no meu coração.
Fiquei tenso quando vi o tamanho do seu papel. Em uma fração
de segundos pensei: “Olha só o que fui fazer. No lugar de ter
respondido aquele novo convertido de uma forma objetiva, fui
espiritualizar tudo e agora estamos com duas respostas
diferentes, o que certamente poderá afetar sua fé.” Com uma
mistura de sentimentos que variavam entre a preocupação e a
vergonha, trocamos os papéis. Deixei-o abrir primeiro, quis
estar com os olhos bem fitos nas suas reações. Sabia pelo
tamanho dos papeis que a resposta estaria diferente, queria de
alguma forma interpretar nos seus sentimentos o poder da
decepção de ter encontrado respostas diferentes a uma só
pergunta. No meu papel havia uma só palavra:
“Cumplicidade.” E no dele, o que haveria? Ao ler o que
coloquei, vi seus olhos se encher de lágrimas, e caindo de
joelhos dizia glória Deus repetidas vezes. O meu coração
estava mais tranquilo, ao ver sua reação. Agora sim,
encorajado com o que vi, abri o papel e li o que Deus havia lhe
respondido, e lá estava escrito assim: “Hoje Deus me

respondeu o que desejava de mim. Ele me disse que desejava
desenvolver uma relação tão íntima comigo de forma que nos
tornássemos CUMPLICES do seu amor e da sua vontade.”
Detalhe, quando ele escreveu a palavra cumplices, grifou
escrevendo em letras maiúsculas e garrafais.
Daquela experiência eu tirei uma conclusão. Aquele amigo não
havia sofrido nenhuma das tensões pelas quais passei,
simplesmente porque simplesmente se lançou confiadamente
na sua oração, na certeza de que a resposta de Deus viria. Os
anos passam, nos tornamos maduros no convívio com o Senhor,
mas parece que desaprendemos a confiar e descansar nas suas
respostas e providencias sobre nós.
Tá aqui o grande segredo da parceria mais longeva e de sucesso
que já conheci. A parceria entre Jesus e seu pai é incrível, mas só
o é porque a cumplicidade entre os dois se tornou tão intensa,
que os dois se tornaram um.
- FIM -

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.

ATITUDE 434
Nos dias 7 e 8 de dezembro a IBGênesis realizará o Atitude 434 –
Sexo puro designado por Deus. O seminário trata sobre pureza
sexual e é destinado a jovens e adolescentes a partir de 14 anos.
As inscrições custam R$ 15,00 reais e podem ser feitas na igreja
Batista Gênesis ou nas igrejas com representantes do evento. O
evento será aqui na IBGênesis, às 19h30 e 13h30, sexta e
sábado respectivamente. Apoio: PIB, IBF, El Shaddai.
Contato para maiores informações: Eduardo - 99931-5223 e
Caio - 99816-0006.

CASAMENTO COLETIVO
Atenção casais, casados no civil! 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 HOJE!!!

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).

CANTINA
Hoje, após o culto, teremos uma deliciosa cantina esperando
por você por apenas R$ 5,00. Promovido pelo Ministério de
Esportes, o valor arrecadado será utilizado na realização das
atividades do ministério.

