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Rubevania dos Santos
Renalda Neris
José Yrwson
Joel da Rocha
Mariana Barbosa
Ana Júlia
Carlos Antenor
Eunice Rodrigues
Filipe Fernandes
Daniel da Silva
Carlos Alberto
Anne Victoria

98836-3466
98813-7826
99190-0414
98899-7394
98728-2848
3313-8669
98838-1114
99997-9500
98731-3778
98836-9087
99302-6329

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.

07 e 08

DEZEMBRO

ATITUDE 434
no templo

09

DEZEMBRO

CULTO DE CEIA
18h, no templo

15
CASAMENTO COLETIVO
19h, 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.

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, 02 de dezembro de 2018 - Nº521
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
82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

GRUPOS DE

RELA
CIONA
MENTO

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

GRUPOS DE RELACIONAMENTO
pastorjesse@ibgenesis.com.br

A Igreja Batista Gênesis vem buscando desenvolver uma
REDE DE RELACIONAMENTOS com o objetivo de cumprir
um dos pontos de sua visão: O RELACIONAR. Nesse intuito, o
Ministério de Grupos de Relacionamento (GR) procura
desenvolver com a comunidade local um estilo de vida com o
propósito de nos relacionamos com Deus, nossos irmãos em
Cristo e também com as pessoas de fora, proclamando os
valores do Reino de Deus. As pessoas anseiam redescobrir a
verdadeira comunidade, e estão fartas da solidão,
independência e competição. A formação de uma comunidade
é a obra intrincada, paciente e dolorosa do Espírito Santo. Não
podemos comprar nem fazer uma comunidade, só podemos
nos oferecer como parte de uma comunidade, de uma rede de
relacionamentos.
Jesus é o nosso modelo de ser humano, o qual queremos e
desejamos seguir como exemplo. Por causa dEle somos
CORPO, Ele é o cabeça – nEle cremos (Jo 1:12) e vivemos (Jo
15:5). O relacionamento com Cristo nos dá IDENTIDADE
(Cristocêntrica, Missional e Multiplicadora). Por causa da nossa
identidade Cristocêntrica, recebemos uma missão –
ALCANÇAR, RELACIONAR e SERVIR, e dessa forma nos
tornamos multiplicadores de discípulos que fazem discípulos.
Hoje a Igreja Batista Gênesis se manifesta em Grupos de
Relacionamento (GR), onde as pessoas cumprem a MISSÃO
e mantém vínculos relacionais como uma família estendida –
plurigeracional. Dentro do GR existe um Grupo de Líderes
(GL) que é focado no treinamento e discipulado de líderes, que
são agentes multiplicadores. Outro ambiente onde podemos
vivenciar a missão são os Grandes Ajuntamentos (GA), os
cultos e programas que a igreja oferece. Para você conhecer
mais sobre nós e desejar fazer parte dos nossos momentos
relacionais, acesse nosso site (www.ibgenesis.com.br).
- FIM -

UM AMOR DE NATAL
O Ministério de Ação Social (MAS) está realizando a 2ª Edição
da ação Um Amor de Natal, e você também pode participar
doando brinquedos novos ou usados em bom estado de
conservação. O evento será realizado no dia 22 de dezembro,
às 14h, no Campo Esportivo da Comunidade Cerâmica (bairro
Santa Amélia, próximo à Ferreti Pizzaria). O evento consiste no
oferecimento de serviços sociais à comunidade, doações,
evangelismo, louvor e adoração. Para finalizar a ação, será
realizado um jantar de comunhão. As doações deverão ser
entregues na sala da diaconia ou à Vera, integrante do MAS,
até o dia 16 de dezembro. Se deseja participar do evento como
voluntário, também há espaço para você! Procure o irmão
Jorge ou Carlos para realizar sua inscrição. Não fique de fora!

PROJETO IG. BATISTA DO PORTO

RETIRO DA FAMÍLIA 2019

Você já conhece o Projeto Igreja do Porto? É um projeto para
construção da congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia
do Norte. Lá, ganhamos um terreno e, próximo a ele, vários
queridos irmãos se reúnem semanalmente.
Temos um DESAFIO para você! Além de poder participar orando
ou colocando a "mão na massa", convidamos você para que,
especialmente neste mês de dezembro, possa fazer uma oferta
de amor para que a igreja fique pronta o mais rápido possível e
possa ser lugar de salvação naquela cidade. As doações podem
ser realizadas ao final dos cultos de domingo, diretamente no
stand do Projeto que fica no hall da igreja. Construa esse sonho!
Para mais informações, entre em contato com o presbítero Bráz.

As inscrições para o Retiro continuam. Estamos 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).

ATIVA NA RUA
O Geração Ativa realizará o "Ativa na Rua". Será um evento de
evangelismo somado ao oferecimento de serviços à
comunidade, como aferição de pressão, atividade física e
entretenimento infantil. O evento será finalizado com um culto.
Toda essa ação ocorrerá dia 15 de dezembro, na praça principal
do Osman Loueiro, com início às 16h e finalização às 20h. É a
Geração Ativa levando a igreja além das quatro paredes!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A última apresentação do ano será no dia 16 de
dezembro de 2018. Para isto você deve mandar um e-mail até
o dia 11 de dezembro 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.

OFERTA DE CEREAIS
O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma oferta
de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz, feijão,
farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível, nos
cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo domingo de
cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e auxiliarmos
nossos irmãos que estão com alguma dificuldade.
Firme esse compromisso com Deus e com seu próximo!
“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras?
Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de
roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: “Vá em paz,
aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que
adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de
obras, está morta.”
Tiago 2:14-17

Os que se inscreveram previamente para o CHALÉ e foram
selecionados e avisados anteriormente, devem efetivar sua
inscrição HOJE, sob pena de liberação de vaga para os próximos
da lista.
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.
Preletor: Pr. Paulo Felipe (CIBI Campinas/SP)
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
DEZ - até 5x
JAN - até 4x
FEV - até 3x
MAR - até 2x

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

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

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.

