DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
24/12

DOM (M)
28/12

DOM (N)
28/12

-

-

-

Água

ESTELA

-

ELISROBERTA

Ofertório

ULISSES

IZABELLI

MANOEL

Recepção 1 JORGE LEONARDO/CIDA

-

JORGE V./ELZA/VAL

Recepção 2

MARCELO/OSMARI

-

GELZA/NIREIDE

Mon./Port.

NIREIDE

JOSÉ RENAN

NALDA

BONIFÁCIO

-

NATALÍCIO

RANILDO/J.VALDO/IRALDI

-

FABIANO/LINALDO/TONHO

Kids
Estac.

Maceió, 21 de dezembro de 2014 - Nº356
informativo semanal

Coordenador da semana: SÍLVIO (9993-9383)

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;

"Porque o fim da Lei
é Cristo, para a
justificação de todo
o que crê."
Romanos 10:4

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

24

DEZEMBRO

CULTO DE NATAL
das 20 às 22 horas, na Gênesis

31

DEZEMBRO

CULTO DA VIRADA
das 22 às 00 horas, na Gênesis

-

-

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.

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masculino
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

AGENDA DE FIM DE ANO

pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-8873.2541/9990-9030

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br
Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

Culto de Natal

Presb. Luiz Carlos

24 de dezembro

82-9331.7052
lulaelu@gmail.com

das 20 às 22 horas, na Gênesis

82-9934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Culto da Virada

31 de dezembro
das 22 às 00 horas, na Gênesis

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

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

A VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

O Natal é conhecido como uma festa cristã, mas foi
estabelecido por meio da Igreja Católica Romana, tradição que
ela o recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira
origem? O Natal é uma das principais tradições do sistema
corrupto da Babilônia e, como tal, é censurado nas profecias e
ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de
Ninrode. Sim, data da época imediatamente posterior ao
dilúvio!
Ninrode era neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro
fundador do sistema babilônico, sistema organizado de
impérios e governos humanos, do sistema econômico do lucro,
o qual tem se apoderado do mundo desde então. Ninrode
construiu a torre de Babel, a Babilônia original, Nínive e muitas
outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. O
nome Ninrode se deriva da palavra “marad”, que significa
“rebelar”.
De escritos antigos aprendemos que foi este homem que
começou a grande apostasia mundial organizada que tem
dominado o mundo desde tempos antigos até agora. Ninrode
era tão perverso que, segundo a tradição, casou-se com sua
própria mãe cujo nome era Semiramis. Morto
prematuramente, sua chamada mãe-esposa, Semiramis,
propagou a perversa doutrina de reencarnação de Ninrode em
seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu
nascimento, Ninrode desejaria presentes em uma árvore. A
data de seu nascimento era 25 de Dezembro. Aqui está a
verdadeira origem do Natal.
Semiramis se converteu em “rainha do céu” e Ninrode sob
diversos nomes se tornou o “divino filho do céu”. Depois de
várias gerações desta adoração idólatra Ninrode também se
tornou em falso messias, filho de Baal, o deus sol. Neste falso
sistema babilônico, a “mãe e filho” (Semiramis e Ninrode
encarnado em seu filho Tamuz) se converteram nos principais
objetos de adoração. Esta veneração da “mãe e do filho” se
estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo
os países e línguas.
Nos séculos quarto e quinto os pagãos do mundo romano se
“converteram” em massa ao “cristianismo” levando consigo
suas antigas crenças e costumes pagãos dissimulando-os sob
nomes cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia da
“mãe e filho”, especialmente na época do Natal. Os cartões de
Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem este
mesmo tema. Quem foi criado neste mundo babilônico, que
tem escutado e aceitado estas coisas durante toda a vida têm
aprendido a venerá-las como algo sagrado.
Assombramo-nos ao conhecer a verdade e, infelizmente, há
aqueles que se ofendem ao ouvir a verdade. Porém, Deus

ordena a seus ministros fiéis: “clama em alta voz, não te
detenhas, levanta a tua voz e anuncia ao povo a sua
transgressão” (Isaías 58.1).
A verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Está envolvida
na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano
desde muitos séculos! No Egito sempre se creu que o filho de Ísis
(nome egípcio da “rainha do céu”) nasceu em 25 de Dezembro.
Os pagãos em todo o mundo conhecido celebraram esta data
antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, não nasceu dia 25
de Dezembro. Os Apóstolos da Igreja primitiva jamais
celebraram o dia natalício do Senhor Jesus nesta data e em
nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução
alguma para fazê-lo. Porém, existe, sim, a ordem de observar a
data da Sua morte (I Coríntios 11.24-26; João 13.14-17;
Eclesiastes 7.1). O grande motivo de celebração do cristão está
na ressurreição do Cristo, que venceu a morte, nos outorgando o
direito de sermos chamados de filhos de Deus.

O NATAL JÁ CHEGOU NO KIDS
O Gênesis Kids informa que os ensaios das crianças
para a apresentação no culto de Natal já
começaram. Os pais que desejam que seus filhos
participem devem procurar as tias do kids Roberta
e Tânia. Os ensaios estão acontecendo todas
as quartas e domingos a noite. Traga seu filho!

3 MINUTOS
Todas as manhãs você pode ser abençoado
com palavras de 3 minutos que geram vida e
nos ajudam a enfrentar o dia.
Adicione WhatsApp:
»Dilson (8851.5525)
»Paulinho (8726.5709)
»Marcus (8888.9889)

- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 18 de janeiro de 2015. Procure
o Pb. Dilson ou Bráz para mais informações.

DANCE PARA DEUS!
O Ministério de Dança convida a
você que tem mais de 15 anos
(homens e mulheres) e tem
habilidade e chamado para dançar
para Deus a entrar para o ministério.
Os ensaios são sempre aos sábados,
às 15hs, na sala de dança. Os
interessados devem procurar a irmã
Thayse Mary (8864-4327/99004589).

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

23.Dez : Gilvanice Vieira da Silva

) 8871-5070

23.Dez : Fernanda Maria Gonçalves de Melo

) 9949-1106

23.Dez : Alyana Correira Cordeiro Manso

) 8814-9500

24.Dez : José Ubirajara Gomes da S. Júnior

) 8898-2588

25.Dez : Nathália Silva Araújo

) 8865-1239

26.Dez : Kaytt Ferreira da Silva

) 9969-9796

26.Dez : José Cícero Ferreira da Silva

) 8830-3922

IBG NO INSTAGRAM

27.Dez : Nataniel Ronaldo da Silva

) 9125-4625

27.Dez : Antônio Fernandes Lima

) 8871-6228

Agora nossa igreja também está no
Instagram: @ibgenesismaceio.
Siga-nos e fique por dentro de tudo o
que acontece por aqui e não
esqueça de sempre nos marcar em
suas fotos ou usar a hashtag
#IBGênesis ou #IBG.

27.Dez : Adriano Monteiro P. de Araújo

) 8819-9047

27.Dez : William Gonçalves P. dos Santos

) 8844-7618

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 14h
com a Tia Leka (8853-8032).
Ministério de Dança

Ministério de Comunicação

