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João 14:21
“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que
me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o
amarei, e me manifestarei a ele.”
Jesus amarra no texto a nossa intensão de amar. Ele afirma que se ama
tem que guardar seus mandamentos. Ou seja, ele está afirmando que
amor apenas de palavras não serve. Se for amor de verdade ele tem que
ser externado em ações práticas. Esta é a regra, com Deus é assim que
funciona.

PRÁTICO - ESCOLA DE EVANGELISMO
Atenção! Você que participou da escola de evangelismo (nível 1 e 2) está
chegando a hora da ação! No próximo sábado (19), daremos início às
nossas ações na comunidade Cerâmica. Nosso encontraremos será aqui
na igreja às 14h. Venha de tênis, calça e de preferência alguma blusa de
eventos da igreja. Traga água, boné, caneta e muita disposição. Confirme
sua participação com Carolina (82) 99900-3733.

CULTO DE JOVENS
Talvez o personagem mais caricato que tenhamos para apresentar de
um homem meio obediente seja Saul. Deus o fez Rei de Israel (1 Samuel
15:1-4). Foi uma oportunidade daquelas que todos sonhamos receber
na vida. Ele não fez nada para recebê-la, foi pura graça divina. As
instruções eram muito específicas, tudo que ele tinha a fazer era
cumpri-las. Não dava para afirmar que não sabia fazer, ou que não tinha
como executá-las, porque Deus o ungiu e o capacitou para que fizesse.
Também não dava para justificar que não fez porque não sabia que era
para fazer, porque as regras foram claras. Diferente de Jonas que é um
desobediente completo, a quem Deus disciplina e fornece a ele uma
segunda chance, o problema de Saul é bem pior. Para ele não haveria
uma segunda chance, pois não só faz a metade do que Deus pediu como
também para agravar a situação foi dissimulado. E foi justamente aqui
que Deus resolveu agir, retirando a oportunidade dada e passando-a
para outro.
Ao cumprir a primeira parte das orientações, Saul se achou
emocionalmente confortável para deixar de cumprir a segunda parte.
Saul representa aqui uma quantidade enorme de crentes. Tem muita
gente fazendo apenas a metade da vontade de Deus, e deixando de lado
muitas vezes a parte mais importante. E o que Saul deixou de fazer
tinha relação direta com os interesses pessoais dele, com as vantagens
e lucros que iria auferir. Olha a descrição da cena: 1 Sm 15:9 “E Saul
perdoou a Agague, e trouxeram consigo o melhor das ovelhas e das
vacas, e aos cordeiros, e também o que de mais precioso havia no
campo não os quiseram destruir...” Quando Deus foi pedir contas a ele
do que havia feito, cinicamente respondeu: “Você viu? Fiz tudo o que me
mandou!” Acontece que o rebanho de ovelhas que ele havia se
apropriado indevidamente era grande, todas tinham sinos e o barulho
deles denunciaram o grande pecado que Saul havia cometido. “E o que
me diz deste balido de ovelhas? Perguntou de forma desconcertante o
Senhor a Saul.” Deus havia pedido para ele destruir tudo o que era dos
amalequitas, mas quando viu o extenso rebanho de animais resolveu
desobedecer.
A oportunidade que foi facultada a Jonas foi negada a Saul. Isto
aconteceu porque Jonas não foi dissimulado, quando perguntaram a
razão daquela tempestade que assolava o barco, ele assumiu a culpa e
as consequências pedindo que o jogasse fora do barco. Ele entendeu
que a causa da tempestade era sua desobediência e de forma correta
pensou: Se eu não estiver mais no barco, não tem porque esta
tempestade continuar assolando esta embarcação. E depois, porque
diferente de Jonas, Saul não se arrependeu do seu pecado. Diante dos
fatos, neste caso posso concluir que é melhor um completamente
desobediente confesso e arrependido, do que um meio obediente
dissimulado e arrogante.
- FIM -

Atenção, você que é jovem de corpo e de mente! A Geração Atitude estará
organizando mais um Culto Jovem. Esse Mês, o encontro acontecerá dia
19, no templo da IBG, às 19h30. Contamos com sua participação! Venha
e traga mais um jovem para, juntos, adorar ao Senhor.

OUTUBRO ROSA
O Outubro Rosa está aí e temos algumas informações importantes para
você! O Instituto Diagnose, em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde de Maceió (SMS), está realizando mamografia de rastreamento
pelo SUS.
4ONDE?
Unidades Ponta Verde e Farol
4PARA QUEM?
Para paciente de 50 a 69 anos que residam em Maceió
4O QUE LEVAR?
- Guia específica do SUS para mamografia
- Cartão do SUS
- Documento oficial com foto
4ATÉ QUANDO?
Até 31 de outubro
Maiores informações: (82) 2121-2222

PALESTRA ELAS NO ALTAR
Dados recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostraram que
cerca de 9,3% dos brasileiros, mais de 18 milhões, apresentam sintomas
de ansiedade. Diante desse número expressivo, a maioria ainda não sabe
reconhecer os sintomas e, consequentemente, não busca tratamento. Ter
ansiedade, em determinadas situações, é normal. Mas é preciso
reconhecer quando o limite da normalidade é ultrapassado e quando é
necessário buscar ajuda. Para discutir esse problema, no dia 19 de
outubro, às 15h30, no primeiro piso da IBG, o Ministério Elas no Altar
estará promovendo uma palestra gratuita com o tema "Afinal, o que é
ANSIEDADE? Conheça os principais sintomas e como tratá-los.". A
temática será abordada pela psicóloga Alessandra Menezes. Participe e
venha aprofundar mais seu conhecimento sobre o assunto.

CULTO DE MISSÕES
No domingo, 20 de outubro, o Ministério de Missões e Evangelismo da
IBG estará realizando o Culto de Missões, que acontecerá no templo, às
18h. No momento, receberemos como preletores convidados Enéas e
Dassaelen (missionárias da CIBI em Guiné Bissau). Não perca! Venha
louvar e adorar a Deus conosco, também, nesse dia!

2º CONGRESSO LIDERAR
Após o sucesso da primeira edição, o Congresso Liderar renova seu
compromisso em capacitar e alinhar a visão da liderança e coliderança à
visão da Igreja em sua segunda edição. Com o tema “A construção de um
Líder”, o evento propõe uma discussão sobre os aspectos necessários ao
desempenho de um chamado para a liderança dentro das Igrejas.
Durante os dias 1, 2 e 3 de novembro, na IBG, você poderá desfrutar de
debates relevantes, experiências enriquecedoras em um ambiente
propício para o seu crescimento espiritual e ministerial. Dentre Pastores
que ministrarão oficinas práticas e teóricas, teremos como convidado o
Pastor Gessé Oliveira (CIBI/RS). As inscrições estão abertas no site da
Igreja. O investimento será de 1kg de alimento não perecível, que será
entregue no dia do evento. Faça sua inscrição porque as vagas são
limitadas.

VOLUNTÁRIOS EQUIPE MULTIMÍDIA
A equipe de Multimídia da IBG está com vagas abertas para voluntários.
Se você tem conhecimento básico e facilidade com computadores e
deseja servir juntamente com essa equipe, procure a irmã Isabel Feitosa
(99381-6086) ou mande um e-mail para multimidia@ibgenesis.com.br.
Venha servir ao Senhor.

RETIRO DE MULHERES
Atenção mulheres! Está chegando mais uma edição do Retiro de
Mulheres IBG, organizado pelo Ministério Elas no Altar com o tema
"UMA COISA SÓ" baseado em Lucas 10:4. O evento acontecerá no
Hotel Fazenda Belo Horizonte, de 15 a 17 de novembro. Como preletora
convidada, teremos a Missionária Sizerônica. Serão dias de intensa
intimidade e profunda adoração. Para mais informações, valores e
opções de pagamento entrar em contato pelo número (82) 99994-5466.

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de
membros vindos de outras igrejas quando esses não apresentam carta
de recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer parte
oficialmente do rol de membros da nossa comunidade de fé, não perca
essa oportunidade. Participe da sala de Novos Membros, na EBD, no
segundo e terceiro domingo de novembro. A aclamação acontecerá no
culto da Família. Aos interessados, procurar os irmãos Luis e Val (999914425), responsáveis pelo Ministério de Integração da IBG.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Na Igreja Batista Gênesis, as apresentações de crianças ocorrem
sempre ao terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 20 de
outubro de 2019. Se você deseja apresentar uma criança, você deve
enviar um e-mail até o dia 16 deste mês 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.
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Gabriel Matheus
Irlan Emerson
Luciana Santos
Jenilson Gomes
Ruan Matheus
Aluisio Bandeira
Steffany Bizerra
Lucas Cavalcante
Quitéria Carlota
Elias Alves
Manuella Menezes
Daysa Mirtis
Sofia Fernandes

99619-2963
98837-1951
98848-2429
98876-6689
99158-2092
99628-3494
98727-8823
99351-1020
98719-0396
98729-3248
99910-7077
98172-6364
-

BANDA MAIS Q1
Música cristã para casamentos, festas particulares
e igrejas. Indique nossa banda e receba 10%
no fechamento do contrato!
Instagram: @bandamaisq1
E-mail: bandamaisq1@gmail.com
Fones/WhatsApp: (82) 99956-0176 / 98888-9889

@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.

15

OUTUBRO

CULTO DE FORMATURA: DIREITO UFAL
20h, no templo

19

OUTUBRO

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

19

OUTUBRO

TREINAMENTO E REUNIÃO (DIÁCONOS)
14h, sala em frente à sonoplastia

"Agora, pois,
SENHOR, que
espero eu? A minha
esperança
está em ti."
Salmos 39:7
Meditação
Não há ninguém em
quem possamos
esperar com tanta
certeza de ajuda,
como no Deus do
Céu, o Senhor da
vida. Na verdade,
Ele é o Único Senhor
que não muda.
Mudarão os céus e a
terra, o mar e tudo
o que nele há, mas a
Palavra, o Verbo de
Deus, jamais
mudará! Permanece
igual a Si mesmo
para sempre,
portanto, podemos
confiar na Sua
Pessoa.

informativo semanal

PS CONTABILIDADE
Somos uma empresa de prestação de serviços
contábeis, fiscais, trabalhistas, societários,
administrativos e regularização de empresas.
E-mail: paulo.santos1@feac.ufal.br
Fones/WhatsApp: (82) 99145-4068/99822-8765

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 13 de outubro de 2019 - Nº564

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

Palavra do pastor - página 2
Filiada a

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

