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Números 13:1
“E o Senhor disse a Moisés: Envie um líder de cada tribo
com a missão de inspecionar a terra que dou aos israelitas.”
Era para ser só uma inspeção, um reconhecimento, uma visita
de constatação das promessas feitas por Deus, mas terminou
gerando um caos. E gerou porque dez dos doze separados para
inspecionar a terra não tinham olhos espirituais. Eles até viram
as riquezas produzidas na terra, mas só olharam as
dificuldades.
Como no dia desta inspeção, continuamos tendo problemas
com os pessimistas. Eles não conseguem enxergar o que Deus
prometeu ou o que ele pode fazer, só conseguem pensar nas
dificuldades que terão. Eu imagino que tudo o que Deus
precisava é que eles voltassem animados com o presente que
haviam recebido, mas quando perceberam que “ainda teriam
que desembrulhar” o presente, resolveram desistir da bênção.
Mais que isto, resolveram disseminar por todo o povo a sua
desistência.
O relatório de dez foi o mais negativo possível. Nós
constatamos de fato que o vale é fértil, mas vimos um povo
forte, a cidade fortificada com muros intransponíveis, teremos
que trabalhar muito pois o vale é muito fértil, esta terra
consome seus moradores de tanta ocupação. E o pior, nós
vimos até gigantes habitando lá. A conclusão foi a de que a
terra era “inconquistável”. Sentiram vontade de voltar para o
Egito às portas da benção divina prometida por Deus. Você já
imaginou? Eles passaram 40 anos para chegar até ali, e
chegando concluíram equivocadamente que a benção de fato
existia, mas que não havia condições de desfrutá-la. Foi um
desespero só.
Muitas vezes na minha vida este texto me ajudou. Me ajudou
quando já avistando a promessa divina especialmente
projetada por ele para mim, alguém quis me fazer desacreditar
que era possível e lembrando deste texto resolvi guardar meu
coração, ensurdecer e emudecer. Os pessimistas são ladrões
da benção divina, se você os escutar deixará de usufruir das
suas vitórias.
Em Números 14:1 nós conseguimos enxergar o desespero do
povo. Quando os dez espias transcreveram na ótica do pavor o
que haviam visto, o povo ficou desesperado, eles caíram em
prantos. A primeira ideia foi esta: (3-4) – “Era melhor jamais
termos saído do Egito. Vamos constituir um novo líder e vamos
voltar ao Egito.” Deus se indignou com a atitude dos dez espias
e de todo povo. Pela defesa feita por Moisés o Senhor não
corrigiu de forma trágica seu povo, mas uma coisa nós
precisamos dizer: Os dez que disseminaram um relatório
negativo, estes não sobreviveram. Você tem amor a sua vida?
Então é melhor crer nas promessas de Deus.
- FIM -

ARRAIÁ DO PORTO
Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. Tendo
em vista o alcance desse projeto, no dia 23 de junho, pós o Culto
da Família, estaremos realizando o Arraiá do Porto. Será um
momento de comunhão com comidas típicas, atrações musicais
e um festival de prêmios. As rifas já estão disponíveis com o
presbítero Bráz, no valor de R$ 5,00 para o sorteio de prêmios.
Toda a renda da ação será revertida para a construção da Igreja
Batista do Porto em Santa Luzia.

A TARDE É DELAS
O Ministério Elas no Altar estará promovendo uma nova edição
do A Tarde é Delas. Será uma tarde de comunhão, louvor e
ensinamento da palavra para você, que é mulher. Acontecerá dia
15 de junho, às 15h30, no templo da Igreja Batista Gênesis. No
momento, receberemos como convidadas a missionária Patrícia
Tenório e a cantora Sara Kass. O investimento é de R$ 15,00 e os
ingressos estarão disponíveis no balcão de vendas no hall de
entrada, após o culto. Venha viver uma tarde abençoada pela
presença de Deus e traga uma amiga com você!

LIVRARIA
A Livraria IBG, localizada em frente ao Kids Baby, no hall de
entrada da igreja, está dispondo de artigos com valores
promocionais. Com 1Kg de alimento mais R$ 3,00 você escolhe
um dos itens da promoção. Com esta ação, você estará
ajudando o Ministério de Ação Social da IBG. A oferta vai de
13/05 até 30/06 ou enquanto durar o estoque promocional. A
livraria funciona nos horários dos cultos. Para maiores
informações, procurar a irmã Iolanda.

JANTAR DOS NAMORADOS
Na noite do dia 08 de junho o Ministério Vida Melhor estará
promovendo o Jantar dos Namorados com o tema MEU PAR DE
JARRO. O jantar será um rodízio no restaurante Stella Maris Grill
do Tabuleiro. O investimento será de R$ 100,00 por casal e as
senhas já estão disponíveis. Não perca essa oportunidade de
mostrar como você e seu amor combinam em tudo, inclusive no
figurino.

CULTO JOVEM
O Geração Atitude convida você, jovem, para comparecer ao
Culto Jovem, que acontecerá no dia 25 de maio, no templo da
IBG, às 19h30. Venha, junto a outros jovens, adorar ao Senhor!

IMPORTANTE! ACHADOS E PERDIDOS
Atenção! Se você esqueceu algum pertence nas dependências
da igreja procure um diácono ou compareça à igreja durante a
semana para retirada do pertence. Os mesmos ficarão
disponíveis até o final desta semana. Os objetos que não
forem retirados neste período serão direcionados para descarte
ou doação para que possamos liberar espaço nas salas onde
estão localizados. Contamos com sua colaboração!

ATIVA XP
O Geração Ativa tem uma novidade para você! É o ATIVA
EXPERIENCE. Será um encontro com pastores e líderes de
adolescentes com o objetivo de haver integração e crescimento
nos ministérios voltados ao público adolescente, abrindo,
assim, espaços para o surgimento de novos líderes que
conhecerão um pouco mais sobre o ministério e sua atuação. O
encontro acontecerá nos dias 14 e 15 de junho, na sala do
Megaculto. Os interessados deverão inscrever-se pelo link
disponível no site da igreja >> ibgenesis.com.br << sem
investimento financeiro algum. Estão disponíveis apenas 60
vagas e poderão inscrever-se qualquer pessoa interessada a
partir de 14 anos de idade. Se você ficou interessado, corra e
faça a sua inscrição.

PEÇA: O TRIBUNAL
O Ministério de Teatro FACES apresentará a peça teatral O
TRIBUNAL. A apresentação acontecerá no dia 01 de junho, às
19h, no templo da Igreja Batista Gênesis. Os ingressos custam
R$ 5,00 e estão disponíveis com todos os membros no
Ministério. Venha prestigiar essa produção. Será imperdível.

RETIRO ESPORTIVO
O Ministério Esportivo da IBG estará realizando nos dias 19, 20
e 21 de junho, na Chácara do Cigano, mais uma edição do
Retiro Esportivo com o tema ULTIMATO, inspirado em João
1.12. O investimento para ser um participante é de R$ 30,00.
Se você deseja ser um voluntário, o investimento é de R$
75,00. O prazo para pagamento é até o dia 10 de junto. Corra e
faça sua inscrição porque as vagas são limitadas.

VOCÊ SABIA?
Você sabia que no Brasil há duas línguas oficiais?
A Língua Brasileira de Sinais foi estabelecida
através da lei nº 10.436/2002 como a língua
oficial das pessoas surdas. Com ela é possível
estabelecer uma comunicação, assim como as
línguas orais. Você pode expressar o que sente, o
que pensa e tudo mais. É a forma adequada para
o surdo entender os planos e propósitos de Deus.
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Luciana Alves
Aline Tavares
Ericka Letícia
Luciene Freire
Stephanie Queila
Emília Rafaely
Caíque Elvis
Fabrício Holanda
Andressa Patrícia
Anna Clara
Dominique Alves

98868-7143
98847-2231
99335-7783
98800-3325
99617-3468
98738-5692
98864-5139
98840-5568
99152-5204
99155-1190
98138-3112

ESPAÇO BUSINESS
LUCIELMA LIMA
ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO
Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e
Corporativos | Ambientação de Interiores.
Instagram: @lucielma_lima_arquiteta
Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

@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.

25

MAIO

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

26

MAIO

REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, na sala Intercessão

31
CINE EVANGELISMO
19h, na sala de teologia

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

MAIO

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.

informativo semanal

JBA DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização, descupinização, lavagem
de caixa d'água, desentupimento com o sistema de
hidrojateamento e lavagem de estofados.
R. Palmeira, Parque das Árvores, 144A, Graciliano R.
Fones: (82) 3334-7262/98869-0846/99616-0813
E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

Atividades Semanais

CONECTE-SE!
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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

Pastores e Presbíteros
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

Presb. Marcelo Oliveira

Agende gabinete:
3342-2881 / 99627-0749

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6 / C/C: 26595-0

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50
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