ESPAÇO BUSINESS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
20.Jan : Iolanda Rita

) 99665-2039

20.Jan : Arley Casado

) 99326-8997

21.Jan : Linaldo da Silva

) 98874-4080

22.Jan : Jameson Vicente

)

-

22.Jan : Adrian Lucas

)

-

23.Jan : Lays Morais

) 99971-7217

23.Jan : Cinthia Ferreira

) 98719-9353

25.Jan : Rodolfo Wagner

) 98889-8031

26. Jan : Luana Carla

) 98836-5225

26.Jan : Ronaldy Barboza

) 99909-4105

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;

9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

26

JANEIRO

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

26

JANEIRO

AUDIÇÃO FACES - 2019
14h às 17h, nas salas Gamaliel e Intercessão

26

JANEIRO

TORNEIO DE FUTSAL FEMININO
15h às 18h, na quadra

Meditação
Há alguma capa que
o inimigo tem
colocado sobre você?
A capa do cego, e
mendigo Bartimeu,
era a autorização
para que ele fosse
tratado como tal.
Muitas vezes temos
capas da mentira,
que aparentemente
nem vemos, e isso dá
autoridade para o
inimigo agir em
nossas vidas. Mas se
à lançarmos fora e
formos para Jesus
numa atitude de
abandono do erro, Ele
é fiel e justo para nos
perdoar, purificar e
trocar nossas vestes.

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, 20 de janeiro de 2019 - Nº528
informativo semanal

Aceitamos cartões!

REY HOUSE EVENTOS
Programe sua festa de casamento, aniversário,
confraternizações e eventos em geral conosco.
Descontos especiais de inauguração!
Consulte-nos pelo (82) 99641-2821.
Gerência: Diana Rey
Um Brinde à sua Felicidade!

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

as
CADEIAS

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

do

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

QUEBRANDO

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

PASSADO

8 Grupos Relacionais;

"Lançando de si a
capa, levantou-se
de um salto e foi
ter com Jesus."
Marcos 10:50

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP

QUEBRANDO AS CADEIAS DO PASSADO
pastoharry@ibgenesis.com.br

Jó 29:2
“Como tenho saudade do passado, dos dias em que Deus
cuidava de mim...”
O livro de Jó e sua experiência de triunfo sobre os poderes
constituídos das trevas, nos ensinam preciosas lições. Uma
destas lições está ligada ao nosso convívio com as estações da
vida. A vida é cíclica, é instável, e nós gostamos de estabilidade.
Alguém já disse que a única coisa que é certa na vida são as
mudanças.
Como lidar com as emoções de um passado bom, quando o
presente é ameaçador e aponta para um final sem felicidade
alguma? Este é o dilema de Jó neste estágio da sua vida. Ele é
tomado de um saudosismo muito forte, e a linha do paralelo
com o presente sofrido e destruído vai sutilmente se delineando
na sua mente. Você sabia que os raciocínios podem se tornar
perigosos, suicidas, convulsivos, destruidores da paz e da
segurança interior do homem? Por isto a nossa mente não deve
ser livre, preciso por ferrolhos nos meus pensamentos.
Percebendo isto, no mesmo salmo que Davi declara e exalta o
poder soberano de Deus, também põe limites as divagações da
sua mente e travas no que fala sua boca: (Salmos 19:14) “Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do
meu coração perante a tua face, SENHOR, Rocha minha e
Redentor meu!”
Jó está no momento mais perigoso da sua vida, ele está preso
ao passado. A saudade de um passado que nunca irá voltar,
porque a vida não se repete, é cíclica, pode comprometer o
presente e arruinar o futuro. Isto acontece basicamente por
dois motivos. O primeiro deles é que ficar preso ao passado irá
produzir a completa paralisia na vida. A vida simplesmente não
se renova, os bons e maravilhosos eventos do presente e do
futuro jamais chegarão se ficarmos preso ao passado. Oprah
Winfrey certa vez declarou: “Ninguém ou nada terá o poder de
lhe prender ao passado, a menos que você lhe conceda este
poder”. Jó havia concedido as boas lembranças um poder
saudosista paralisante. É aqui que reside o segundo perigo. O
efeito entorpecente da paralisia no passado, traçado o paralelo
com o presente, produziu o perigoso raciocínio de que ele não
contava mais com ajuda de Deus, de que o seu cuidado sobre
ele e sobre sua casa literalmente havia passado.
Ao achar que Deus não é mais presente, que as experiências
boas não se renovam, que “Deus afrouxou as cordas do seu
arco, e o afligiu” (Jó 30:11), o patriarca, literalmente sem poder
de reação vira passageiro do acaso. O único lugar onde o acaso
nos protege enquanto andamos distraídos é na música Epitáfio
dos Titãs. Nos demais lugares, e principalmente na vida, andar
distraído, viver entregue ao acaso, é dar ao inimigo as chaves
do controle da sua mente e vida ao inimigo. Você precisa saber
que: “Desde que o mundo é mundo, tudo aqui está sob os olhos
estabilizadores e protetivos do nosso criador”. Por isto você não
pode deixar sua mente livre, ela pode lhe paralisar no passado,

quando o melhor da vida foi feito para ser vivido em um tempo
que não sem motivos ou por acaso é chamado de presente.
Jó nos ensina nesta fase da sua vida que a única maneira de
desfrutar o presente, de construir um futuro bençoado, intenso,
melhor, é tirar do passado o poder de nos deixar preso. Só assim
em um tempo que se chama hoje, a vida vira o presente preparou
para nós.
- FIM -

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).

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).

TORNEIO DE
FUTSAL
Ocorrerá no próximo sábado
(26), a partir das 15h, o 2º
Torneio de Futsal Feminino
da Igreja Batista Gênesis. O
objetivo é usar a prática do
torneio para falar do amor de
Deus para mulheres da
comunidade.
Venha prestigiar!!
Informações com o irmão Hélio
(98851-1252) ou Júnior
(9995-1495).

MÚSICA NOVA
No próximo domingo, teremos
música nova no repertório. O
ministério de louvor te desafia
a aprender esta nova canção
durante esta semana, para que
juntos, possamos cantar e
adorar ao Senhor.
Música: Jesus é o Caminho
Cantora: Heloísa Rosa
Link YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=SrvFZDSkieU

CANTE CONOSCO!

SÉRIE DE
ESTUDOS
Na próxima quarta (23)
daremos início a uma série de
e s t u d o s . Vo c ê é n o s s o
convidado especial. Não
deixe de participar!

CULTO JOVEM
Já pode incluir na agenda:
sábado, dia 26, tem culto
jovem, às 19h, no nosso
templo. Convida os amigos e
vem!

Dia 23/01/19
A volta de Jesus Cristo.
Dia 30/01/19
O tribunal de Cristo.
Dia 06/02/19
As bodas do cordeiro.
Dia 13/02/19
"pois o tempo está próximo.
Você está preparado?"
Preletor:
Professor Cláudio Fonseca

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

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.

