ESPAÇO BUSINESS
12.Dez : Charles Antonio

) 98831-0949

12.Dez : Esthevan Botelho

) 99923-0286

12.Dez : João Vitor

) 98714-4858

12.Dez : Cláudia de Oliveira

) 98745-6393

14.Dez : Gelza Maria

) 98832-6120

15.Dez : Maria Estela

) 99944-4363

15.Dez : João Guilherme

)-

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.

15

DEZEMBRO

CASAMENTO COLETIVO
19h, no templo

15

DEZEMBRO

PORTAS ABERTAS
19h, externo

22
UM AMOR DE NATAL
19h, externo

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, 09 de dezembro de 2018 - Nº522
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

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

ESTAVA PERDIDO E FOI ACHADO
yohan@ibc.org.br

"Estava perdido e foi achado” (Lucas 15:32b)
É interessante pensar como a vida parece ser preparada para
uma jornada. A evidência disso é denotada pela capacidade
que o ser humano detém de fazer planos, cumprir metas e até
mesmo realizar sonhos. Não demora muito para conseguirmos
trazer a memória algum relato de alguém que foi a luta,
trabalhou, se esforçou para trazer algo a existência. Sem
dúvida essa é mais uma comprovação que viemos e fomos
gerados por um Deus que é criador e nos fez a sua imagem e
semelhança quando nos deu a capacidade de criar também.
A jornada com o Divino é representada pela figura de um Pai
que encontra-se com um filho que havia se perdido (cf.Lc15),
mesmo sendo feituras de Deus fomos contaminados pela
deformidade do pecado e por conta disso a dádiva da jornada e
da realização, confiada a nós para a glória do Pai se encontra
corrompida e desviada para a glória do homem.
Longe do nosso Criador perdemos de vista a grande proposta
prevista para nós e servimos cada um o seu próprio ventre,
perseguimos caminhos que para o homem parece muito bom,
mas no fim são caminhos de morte, guiados por essa sentença
seguimos cegos e firmes o destino rumo a destruição, antes do
fim somos interrompidos pelo arrependimento que se mostra
como uma colisão entre a nossa morte eminente com a vida
que emana do Cristo, esse é o acidente que ao invés dos
ferimentos e dores adquirimos cura e lágrimas de alegria, aqui
experimentamos o Evangelho.
Nosso coração nessa hora é inundado por um amor
indescritível, sentimento que somente filhos podem ter
quando percebem que de longe o Pai estava a nossa espera e
que ao nos reconhecer não exulta e corre em nossa direção, Ele
não só nos viu mais veio ao nosso encontro!
Nesse instante experimentamos o RESGATE que vem em
forma de abraço, aniquilando ali nossas dúvidas acerca de
aceitação, valor, propósito e pertencimento, todas elas vão
sendo desfeitas dentro de nós conforme estamos envoltos nos
braços do Pai.
Quando a euforia se esvai percebemos que o abraço não foi o
fim, mas sim o começo da jornada que o Pai planejou para nós,
o percurso passa pelo caminho da RESTAURAÇÃO onde os
quilômetros percorridos nos tornam cada vez mais conscientes
de quem somos e do quanto precisamos de cuidado, agora
vemos claramente o Pai se preocupando com a nossa nudez e
partilhando conosco as suas vestes, quem diria que um
indigente maltrapilho se vestiria com as vestes de um rei!?
Conforme avançamos na jornada, a intimidade com o Pai nos
leva a pensar e agir como Ele, as pessoas começam a olhar

para nós e se confundirem achando que quem está ali não somos
nós, quando filhos chegam nesse estágio da jornada eles
começam a compreender com mais clareza que por todo o
caminho percorrido houve por parte do Pai um profundo
compromisso preparatório para que pudéssemos enfim
assumirmos a RESPONSABILIDADE, um anel é posto em
nosso dedo como sinal de autoridade para que agora não
sejamos somente parecidos com Ele mas também tenhamos a
possibilidade de fazer coisas em seu Nome.
Antes a liberdade que tanto buscávamos nos levou a perdição,
quando reencontramos quem somos no Pai a liberdade que Ele
tem para nós nos leva a buscar e achar quem se perdeu afim de
resgatar, restaurar e responsabilizar com e no amor do Pai.
- FIM -

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!

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. Os irmãos que são profissionais da área da saúde e
desejam atuar em uma parte da ação social nesse projeto,
podem fazer sua inscrição procurando a irmã Glaucia,
responsável pelo núcleo de saúde do MAS. Não fique de fora!

RETIRO DA FAMÍLIA 2019
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).
Os que se inscreveram previamente para o CHALÉ e foram
selecionados e avisados anteriormente, já devem efetivar sua
inscrição, 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).

CULTOS DE FIM DE ANO
CANTATA DE NATAL
Segunda-feira, 24 de dezembro, às 20h
CULTO DE FIM DE ANO
Segunda-feira, 31 de dezembro, 20h
Nestas duas semanas em que acontecerão os cultos de Natal e
de Fim de Ano NÃO teremos o culto de Cura e Libertação, que
aconteceriam nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro.
Voltaremos com a programação normal das quartas-feiras a
partir do dia 09 de janeiro de 2019.

