ESPAÇO BUSINESS
31.Dez : Dioneide Nascimento

) 98832-6111

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP

01.Jan : Elizabete Gonçalves

) 98726-8825

02.Jan : Paulo Diniz

) 98729-7184

02.Jan : Cícero Soares

) 98837-0117

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

02.Jan : Mariana Albuquerque

) 3313-8669

Aceitamos cartões!

02.Jan : Erialto Timoto

) 98812-5807

TRUST INTERCÂMBIO E TURISMO

02.Jan : Alexsandro Cândido

) 98887-9284

03.Jan : Luiz Carlos

) 98807-7823

04.Jan : Rafael Santos

) 98817-5565

05.Jan : Hélio Victor

) 98712-3655

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

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.

05

JANEIRO

LUAL
19h, externo

12

JANEIRO

REUNIÃO MINISTÉRIO DIACONAL
14h, na sala em frente à sonoplastia

13
CULTO DE CEIA
18h, no templo

JANEIRO

"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, 30 de dezembro de 2018 - Nº525
informativo semanal

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
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Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

QUEM DEVERIA SER O NOSSO
ALVO DE VIDA?
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Final de ano é um momento em que a maioria das pessoas
aproveitam para refletir sobre o ano que passou e planejar ou
pelo menos pensar no ano novo que começa. Gostaríamos
nesse último informativo do ano refletirmos sobre alguns alvos
que são importantes para a nossa vida. Teremos como base, os
ensinamentos do Apóstolo Paulo em 1 coríntios 13. Um dos
mais belos hinos de amor já escrito.
O apóstolo nos revela o caminho a ser traçado e vivido por
todos. Um caminho muito superior, o caminho do amor, o qual
segundo ele, todos os dons devem estar subordinados. “Assim,
permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O
maior deles, porém, é o amor.” I Co 13:13.
Pensando na importância e grandeza do amor, devemos nos
perguntar sempre: o que define o meu modo de viver? Qual o
meu alvo de vida? Temos algumas palavras que definem bem
onde estão canalizadas as nossas forças e buscas: sucesso,
felicidade, conforto, segurança, reconhecimento, divertimento,
ser aprovado pelas pessoas que nos cercam, entre outras, mas
o que nós cristão devemos realmente valorizar? Se tudo o que
valorizamos e priorizamos na nossa vida não tiver o ingrediente
do amor, segundo o Ap. Paulo, não serve. Não é nada. Não tem
um significado Cristão coerente. Portanto, O amor deve ter
prioridades com nosso alvo de vida.
Podemos aprender com os ensinamentos do Ap. Paulo três
coisas que servirão de base para a nossa vida e que são
fundamentos essenciais para todo cristão. O primeiro
ensinamento que tiramos de 1 Coríntios 13 é que sem amor
tudo que eu falo é ineficaz: “ainda que eu fale as línguas dos
homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal
que soa ou como o prato que retine”. Como podemos
demonstrar amor além das palavras? Por mais que em seus
relacionamentos você fale, revele intenções, seja no lar ou no
trabalho, mas se você não viver o amor, suas palavras são
vazias. A linguagem do amor deve ser praticada.
A segunda lição que aprendemos é que sem amor tudo que
eu sei é incompleto. “Ainda que eu tenho o dom de profecia e
saiba todos os mistérios e todo o conhecimento (...), se não
tiver amor, nada serei”. (v. 2). Devemos entender que o
conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica (8:1b). É
importante saber definir essa diferença entre o amor e o
conhecimento, pois elas vão refletir diretamente nos nossos
relacionamentos, nos aconselhamentos, na medida que
começarmos a nos preocupamos mais em demonstrar mais
amor do que nossos conhecimentos ou experiências. Podemos
ter uma mente brilhantes, mas se não tivermos amor, não
sabemos nada. Podemos saber tudo sobre a Bíblia, termos
memorizado todos os livros bíblicos, conhecermos todos os
sistemas teológicos e sabermos interpretar os textos bíblicos,

sem o amor é incompleto.

RETIRO DA FAMÍLIA 2019

A terceira coisa que aprendemos com Paulo é que sem amor
tudo o que cremos é insuficiente. Paulo nos adverte que
podemos ter “… uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver
amor, nada serei” (v. 2b). João, o apóstolo do amor escreveu que
“se alguém afirmar: Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é
mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode
amar a Deus, a quem não vê” (I João 4:20). O que você consegue
mais: demonstrar fé ou amor nos seus relacionamentos?
Percebemos que há uma grande confusão sobre o conceito de ser
cristão. Segundo alguns, um cristão é aquele que deve crer nas
verdades bíblicas, nas doutrinas, possuir determinadas crenças.
Encontramos quem diz: sou crente, eu também creio em Cristo.
Jesus revolucionou esse conceito ao dizer: “Aquele que me ama
esse é meu discípulo”. Portanto, cristianismo não é uma série de
coisas que você crê, mas um estilo de vida de amor. TEM A VER
COM O QUE VOCÊ FAZ. Podemos até ter uma fé capaz de mover
montanhas, se não tiver amor, nada seremos.

As inscrições para o Retiro continuam. Estamos efetivando
inscrições para BARRACAS e ALOJAMENTOS mediante
pagamento da entrada ou integral. Os que se inscreveram
previamente para o CHALÉ, já devem efetivar sua inscrição
HOJE, sob pena de liberação de vaga para os próximos da lista.

Se sua fé tem sido um obstáculo em seus relacionamentos é
porque algo está faltando, o amor. Tiago, irmão de Jesus nos
ensina que “fé sem obras é morta” (Tg 2. 14-17). Esse
ensinamento nos mostra que precisamos começar a viver nossa
fé pelas nossas obras, pois a fé deve ser praticada. Nesse sentido,
a fé genuína não pode ser morta, estéril, ou seja, uma fé que só
funciona no campo do discurso. Precisamos ser desafiados a
mostrar nossa fé pelas nossas obras. Portanto, o amor é prático,
é ação, é algo irrestrito. Tem sua maior personificação no próprio
Deus. O amor prático é paciente, bondoso. Na prática quando se
ama não se é invejoso, orgulhoso. O amor na prática não
maltrata (não é grosseiro), pelo contrário, você trata bem as
pessoas. Na prática você não é interesseiro ao ponto de ser
tornar egoísta. Quando houver desentendimento você não vai
guardar mágoas, nem ficar irritado por muito tempo. Na prática
não se alegra com o erro – como errado – mas com as coisas
certas. Na prática quando me relaciono com as pessoas em amor
não desisto delas, suporta, tem esperança e age com paciência.
O AMOR DURA PARA SEMPRE.

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.
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
Para mais informações procure o irmão Júnior (99995-1495)
ou Ulisses (98830-7656).

CULTO DE FIM DE ANO
Segunda-feira, 31 de dezembro, 20h
Atenção! NÃO teremos o culto de Cura e Libertação,
que aconteceria no dia 02 de janeiro. Voltaremos com a
programação normal das quartas-feiras a partir do dia
09 de janeiro de 2019.

PROJETO IG. BATISTA DO PORTO

Por fim, deixo esse três alvos para colocarmos em prática em
2019:
· Além de comunicarmos em palavras o que sentimos pelas
pessoas, através do amor levaremos uma ação positiva em
relação ao nosso próximo. Deus é o maior exemplo dessa
verdade – João 3:16.
· Se o seu conhecimento é um impedimento nos seus
relacionamentos, algo precisa mudar – você precisa em amor
respeitas as diferenças e limites das pessoas, ou seja, amálas como elas são.
· Se sua fé (sem obras) está morta, comece a se perguntar: a
quem posso usar de misericórdia (hoje)?

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 doar 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 aos domingos, diretamente no
stand do Projeto que fica na entrada da igreja.

Que Deus continue nos abençoando!
Feliz 2019!

Para mais informações, entre em contato com o presbítero
Bráz.

