PORQUE TENHO DIFICULDADE DE ORAR?
pastorharry@ibgenesis.com.br

Tiago 5:16
“A oração de um justo é poderosa e eficaz.”
Não faz muito tempo, duas décadas atrás os crentes oravam
mais. Eles eram disciplinados, chegavam cedo na igreja e
ficavam de joelhos uma hora antes de iniciar o culto. Não era
difícil presenciar cultos avivados, porque tanto o coração dos
que se envolviam com liderança como o da igreja eram um só
no propósito da prática intensa e regular de oração. Uma igreja
não se aviva porque o pastor é avivado, uma igreja se aviva
porque suas práticas produziram o avivamento. Ou seja, todos
se envolveram no projeto de uma busca intensa pela presença
do Senhor.
Hoje ficamos cheios de penduricalhos, distrações fúteis que se
tornaram verdadeiros artifícios de Satanás para nos tirar da
oração. Curiosamente a maioria dos penduricalhos são
conquistas da nossa geração. São coisas boas, o problema não
são elas em si, mas o uso desordenado e sem controle delas.
Um pastor amigo meu foi convidado para pregar aos casais
aqui da igreja e deu um sim. Porém, depois de algumas horas
que havia confirmado o compromisso me ligou afirmando:
“Pastor, estou em apuros. Não consigo cumprir um
compromisso que carinhosamente marquei com sua igreja. O
problema é o tema: “Os prejuízos das redes sociais nos
relacionamentos”. Eu não tenho autoridade para ministrar
sobre isto, não sou uma referência positiva na área. Ele
terminou vindo porque entendeu que o convite havia sido
enviado pelo próprio Deus, para que revisse o gasto de tempo
fútil com as redes sociais. Fez um pacto de abstinência, e já
chegou um mês e meio depois para ministrar na nossa
comunidade no tema proposto debaixo de uma autoridade
profunda. Estava apto para falar inclusive sobre o antes e o
depois das redes.
A igreja cristã evangélica, de uma forma generalizada, tem
cometido o pecado de não ensinar nos primeiros passos do
cristão a prática devocional regular e intensa de oração. O
cristão nasce sem tomar conhecimento da importância vital
que a oração terá em toda estruturação da sua vida espiritual.
Nos lares, pais que não oram, não passam um modelo
displicente para os filhos. Nós já temos uma geração de jovens
engajados na igreja, mas sem nenhuma disciplina de oração.
Esta é a causa de tanta superficialidade e de tantos pecados no
meio da igreja.
Em Lucas 16:8 diz que os filhos das trevas são mais prudentes
que os filhos da luz. Em muitas outras religiões, a prática da
oração é ensinada com disciplina e intensidade. Muçulmanos
ensinam as crianças a orar, budistas ensinam seus filhos a
prática da meditação, e nós não estamos ensinando nossos
filhos a orar. E não ensinamos por dois motivos simples,
primeiro porque não fomos ensinados, e segundo porque não

temos a oração como prática básica da nossa regra de fé. Somos
uma geração de crentes que não ora.
Este tema precisa ser foco das nossas ações nos próximos anos,
não podemos gerar uma igreja que não aprendeu a orar. Por isto
tantas pessoas pensam de forma equivocada: “Oração é para
pastor, afinal foi chamado para isto, ganha para isto.” Outros
dizem: “Oração é para os líderes, eles estão envolvidos com a
missão da implantação do Reino de Deus na terra.” Está errado,
a oração é o instrumento de sobrevivência da fé. E como
ninguém nasce sabendo orar, o valor da oração precisa ser
ensinado. Foram as gerações que oravam quem trouxeram a
igreja viva, ativa, produtiva e repleta de testemunho dos
milagres de Deus feito entre eles. Precisamos preparar a nossa
geração para o arrebatamento. A igreja que vencerá será uma
igreja apaixonada pelo noivo, e já viu noiva não conversar com o
noivo?
- FIM -

ESCOLA DE EVANGELISMO 2019
O Ministério de Missões e Evangelismo da IBG tem uma
novidade para você! Neste ano teremos duas edições da Escola
de Evangelismo: nível 1 para quem não fez em 2018 e nível 2
para quem participou da primeira edição. O foco do curso nível 2
é missões urbanas. Já o nível 1 segue com as mesmas matérias
da primeira edição. Os alunos da escola 1 já ficam
automaticamente matriculados para a escola 2, caso tenham
disponibilidade para participação das aulas. Fique atento às
datas abaixo:
u Escola nível 1
Datas das aulas: 29 e 30 de março
Investimento: R$ 30 (o valor já cobre a inscrição na escola 1
e 2).
Início das inscrições: 6 de março
u Escola nível 2
Datas das aulas: 10 e 11 de maio
Investimento: R$ 20 (valor para quem participou da primeira
edição em 2018).
Início das inscrições: 6 de março
Vagas limitadas: 50
Faça sua inscrição acessando o link https://bit.ly/2WuegDH
Para maiores informações, procurar Erivaldo (82) 98823-7317.

PROJETO IGREJA BATISTA DO PORTO
Temos um DESAFIO para você!
Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. Por
isso, convidamos você para que possa ser contribuinte, doando
uma oferta de amor para a finalização da construção do espaço
físico da igreja. As doações podem ser realizadas ao final dos
cultos aos domingos, diretamente no stand do Projeto, que fica
no hall de entrada da igreja. Para mais informações, entre em
contato com o presbítero Bráz.

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS
Atenção você, que faz parte do ministério Kids da Igreja Batista
Gênesis! No dia 06 de abril, às 14h, na sala em frente à
sonoplastia, acontecerá um treinamento direcionado a você.
Professores e auxiliares do Kids e tias do Kids Baby, sua
presença é fundamental!

A PÁSCOA ESTÁ CHEGANDO
A páscoa se aproxima e, para celebrá-la, o Ministério de Artes
da Igreja Batista Gênesis está preparando uma grande cantata.
Será um espetáculo para adorar, honrar e louvar o nome de
Jesus. Fique atento a mais informações e não perca!

MEGA CULTO - SÉRIE DE ESTUDOS
O Mega Culto, que acontece aos domingos, paralelamente ao
Culto da Família no templo, apresentará uma nova série de
estudos. A partir do dia 07 de abril, a série intitulada O Reino
será ministrada, apresentando os valores do Reino de Deus,
baseados no Sermão do Monte. Você, adolescente, que
compreende a faixa etária de 13 a 16 anos, está convidado a
participar desse momento.

ESPAÇO BUSINESS
CULTO DE ADOLESCENTES
Adolescente, temos uma notícia para você! O Geração Ativa
estará realizando o culto adolescente com o tema Live Action,
baseado em João 1:14. O culto acontecerá no dia 06 de abril, às
19h, no templo da IBGênesis. Adolescente, venha adorar a Deus
em comunhão. Esperamos por você!

Já conhece o Espaço Business? É a sua oportunidade de
divulgar seu negócio aos irmãos da igreja e lucrar ainda mais.
Quer mais? O espaço é totalmente gratuito! Basta mandar as
informações de divulgação para o e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br. Veja na página 6.
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Juliane Silva
Valmir Pereira
Isaias Santos
Gabriella Keren
Carina Gomes
Wilson Dantas
Maria Luiza
Ingrid Kellmanns
Jaime Aparecido
Edilene Maria
Clemilda Maria
Patrícia Holanda

98868-8811
98847-9862
99608-1404
99662-0474
99992-2603
98816-5714
98837-1665
98812-4970
98169-4314
98854-7688
98819-0562
98818-2082

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;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Relacionais;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

29 e 30

MARÇO

ESCOLA DE EVANGELISMO
na sala em frente à sonoplastia

31

MARÇO

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES (EBD)
dia todo, na sala em frente à sonoplastia

06
CÃOMINHADA
16h, externo

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

ABRIL

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.

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, 24 de março de 2019 - Nº536
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 - Quarta com Deus
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
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