PROJETO IG. BATISTA DO PORTO
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.
Para mais informações, entre em contato com o presbítero
Bráz.

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 Relacionais;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

19

JANEIRO

LUAU
19h, externo

19

JANEIRO

CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

26
CULTO DE JOVENS
19h, no templo

JANEIRO

"Porque o fim da
Lei é Cristo, para a
justificação de todo
o que crê."
Romanos 10:4
Meditação
Cristo é o
cumprimento da Lei
e também o fim da
Lei. Não seremos
mais julgados
baseados na Lei.
Cristo foi a oferta
expiatória, e nos
justificou de todo
pecado!!! Aleluia. A
graça de Deus nos
alcançou, e sem
merecimento
nenhum hoje
podemos ser
chamados filhos de
Deus, por isso todo
aquele que crê terá
vida eterna com
Deus.

ESPAÇO BUSINESS
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, 13 de janeiro de 2019 - Nº527
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

pode
CONFIAR
no
HOMEM?
Palavra do pastor - Pág. 2

Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

DEUS

DEUS PODE CONFIAR NO HOMEM?
pastoharry@ibgenesis.com.br

Isaías 6:8
“Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem
enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me
aqui, envia-me a mim.”
E se eu provocasse você perguntando: Deus pode confiar no
homem? Que você diria? Ora, lembre-se, já o primeiro homem
preferiu ouvir a serpente incorporada por Satanás do que
obedecer a Deus.
Estou convencido que Deus pode confiar no homem sim. Apesar
do homem, pode sim. Você vai encontrar a celebração desta
verdade em Jó 1:8. Vencer Satanás, um inimigo invisível,
milenar, que conhece o homem como ninguém, que conta com
um exército de demônios a seu favor em nível de obediência
extrema, não é coisa tão simples assim. Pois bem, esta é a
proposta do livro de Jó. Ali nós temos uma bela vitrine do
quanto Deus confia no homem. Ele literalmente põe toda sua
confiança em Jó, e ele irá nos permitir de forma lírica enxergar
uma das mais espetaculares vitórias do homem contra Satanás.
Deus tem motivações para confiar no homem? Sim, lógico. É só
ler 1 Samuel 17 para constatar isto. Os filisteus oprimem o
exército de Israel. O exército do povo de Deus está acuado,
apresentaram o “quase invencível” Golias como oponente. Ele
era um gladiador de 2,83 metros, e que tinha uma força
descomunal. A proposta era que um soldado de Israel se
oferecesse para lutar contra o gigante, e a nação do soldado
vencido seria escrava da outra. Seria uma vitória sem guerra,
imaginaram, uma grande estratégia. Pensavam: Quem terá
coragem de enfrentar um gigante deste? A estratégia até
funcionou por uns dias, mas estancou quando um jovem civil
chamado Davi, que nem tinha idade para se alistar ainda, foi
parar providencialmente ali para levar alimentos para seus
irmãos que eram soldados do exército. Davi toma as dores de
Deus se oferecendo para lutar conta o gigante. Ele era tão
franzino que não suportou nem o peso de uma armadura. Foi
com o que tinha habilidade de usar, uma baleadeira (peteca
aqui entre nós), e venceu. Venceu o gigante não porque sabia
“balear”. Venceu porque tomou as dores de Deus e em sua
defesa foi por ele ajudado. Olhando para esta cena, você diria
que Deus não deve confiar no homem? É uma parceria, o
homem confia em Deus, e ele confia no homem e pronto, o
milagre está feito. Golias tombou diante do menino Davi.
E o que Dizer da disposição de Isaías? Em um momento crítico
da história de Israel, a nação toda havia se afastado do Senhor.
Neste período de muita esterilidade espiritual Deus precisava
de um homem que libertasse o seu povo da ignorância,
cegueira, indiferença e da frigidez espiritual, despertando-o
para a chegada do seu filho Jesus. Por isto que ele é chamado de
profeta messiânico. Este profeta correria risco de vida, Israel
iria passar pelo domínio de impérios opressores, e ele iria ter
que avisar que tudo seria restaurado com a chegada do
Messias. A missão era dificílima, seria necessário muita

coragem e um nível elevado de comunhão com Deus para
entender as visões e revelações que ele daria acerca do seu filho.
Quem teria coragem de ir com sua vida em risco? Isaías se
voluntariou, dizendo: Eis-me aqui! E mais, pediu: Usa-me a mim.
Como não confiar no homem, se quando ele mais precisa o
homem se oferece em parceria? Estamos debaixo de uma
geração parecida. Hoje não temos um império opressor
dominando o Brasil, mas temos uma opressão pior, a do pecado.
Precisamos avisar a nossa geração que Jesus está voltando,
quando tudo será restaurado. Homem, a confiança de Deus está
posta em você. Você é o Isaías desta geração. Deus pode contar
com você como profeta desta geração? Vamos, se ofereça, diga:
Usa-me. Diga, envia-me a mim!

- FIM -

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E
MISSÕES
Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a Cristo e
temos essa responsabilidade de sairmos e levarmos a
mensagem da salvação deixada por Jesus. Essa mensagem de
alegria precisa ser espalhada a todas as pessoas que dela ainda
não tem conhecimento e vivem sem esperança, para que
possam ser incluídas no povo de Deus. Você foi escolhido para
levar a mensagem da salvação até que todos ouçam!

"A quem enviarei, e
quem há de ir por nós?..."
Isaías 6:8

Até que
Todos Ouçam
Evangelismo e Missões

AUDIÇÕES – FACES 2019
Já pensou em fazer parte do ministério de teatro? Então, essa é
a sua oportunidade! Estão abertas as inscrições para novos
participantes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de
janeiro. A audição ocorrerá no dia 26 de janeiro das 14 às 17h.
Para maiores informações e realização de inscrições procure a
Rebeca (98160-2985) ou o Mathaus (98177-7418).

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 20 de janeiro de 2019. Para isto
você deve mandar um e-mail até o dia 15 de janeiro 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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2019
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.
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).

LIVRARIA NA
IGREJA

ACHADOS E
PERDIDOS

Você sabia que tem uma
livraria funcionando aqui na
nossa igreja?

Informamos que encontramse na sala de nossa diaconia
várias Bíblias que foram
deixadas nas dependências de
nosso templo.

Nos dias de culto, após o
término das atividades, a
livraria funciona em frente ao
berçário e está esperando sua
visita! Tem muitas novidades
esperando por você. Venha
conhecer!

Se você perdeu ou esqueceu a
sua em nossa igreja procure
um de nossos diáconos para
verificar se a sua está entre as
encontradas.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
14.Jan : Jéssica Mahine

) 99611-8405

16.Jan : Gabriel Oliveira

)

17.Jan : Cleber de Alcântara

) 99975-7982

17.Jan : Thaís Michelle

) 98889-2446

17.Jan : Livia Hewellyng

)

20.Jan : Iolanda Rira

) 99326-8997

-

3359-9173

