DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
21/01

DOM (M)
25/01

DOM (N)
25/01

-

-

PB. DILSON

Água

IZABELLI

-

MARIA PASTORA

Ofertório

LUCIENE

GELZA

ELIANE

Recepção 1

NATALÍCIO/LANA

-

LUIZ/RITA

Recepção 2

-

-

ANDRE/ANGELICA/OSMARI

Mon./Port.

-

EDILENE Mª

ULISSES

Kids

-

-

IRALDI

Estac.

-

-

JAMERSON/BONIFACIO/MARCOS A.

Maceió, 18 de janeiro de 2015 - Nº360
informativo semanal

Coordenador da semana: FABIANO OLIVEIRA (8801-2502)

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;

"Lâmpada para os
meus pés é a tua
palavra e, luz para
os meus caminhos."
Salmos 119:105

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.

-

-

-

-

-

-

-

-

Quando
meditamos na
palavra, toda
escuridão, trevas,
sofrimento,
engano e mentira
começam a ser
eliminados da
nossas vidas.
Passamos a olhar
a vida com outros
olhos, e
começamos a
encontrar
caminhos
melhores e novas
oportunidades a
cada dia.

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
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
82-9934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
lulaelu@gmail.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

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

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Informações na página 04
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

RECALL DO FABRICANTE
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer; para
que me servirá a primogenitura? E Jacó deu pão a
Esaú e o guisado de lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e
levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua
primogenitura.”
(Gênesis 25.32, 34)

Algumas formas de fazer uso de algum equipamento gera a
quebra da garantia e por mais que o dono reclame não adianta,
pois perdeu o seu direito de razão. Conhecido como mau uso
ou uso indevido, a quase totalidade destes casos ocorre por
falta de leitura do manual ou pela consciente inobservância
dele. Na vida pessoal não é diferente dos equipamentos, a
garantia de uma vida equilibrada e pontuada por bons
momentos vai depender do uso devido do equipamento que
você tem, chamado popularmente de “corpo humano”. Tudo
funciona bem assim, existe um manual e quando você o segue
terá garantia de Deus de uma vida boa e abençoada, quando se
desvia das orientações postas ali perde a garantia e não tem
direito a reclamar.
No meu ofício sacerdotal todo dia convivo com pessoas que de
alguma forma estão insatisfeitas com a vida exatamente por
causa do uso indevido dos dias e das oportunidades que Deus
lhes concedeu. E posso garantir a você que este é o maior
índice de reclamação dos “consumidores ao fabricante”. Eles
não seguem o manual (Bíblia), fazem uso indevido da vida, e
se arvoram no direito de exigir que tudo funcione direitinho.
Com Esaú não foi diferente, desprezou do seu direito de
herdeiro espiritual, um direito constituído por Deus e trocando
por um simples prato de comida. Na hora da fome, para
atender há algum desejo de momento, sem medir às
consequências disto e as dores que produzirá, tem pessoas
que como Esaú abandonam todos os bons princípios do manual
da vida. São os servos da fome, dos desejos sexuais, da
compulsão pelas compras, do viver para satisfazer seus
desejos carnais. São servos de tudo, só não são servos de
Deus. As dores são muitas, mas quem vive assim não pensa no
futuro, nem nas consequências que irá sofrer.
Movido pela arrogância, inconsequência e pela irreverência,
Esaú entregou todo seu tesouro por quase nada. Lá na frente à
bíblia nos brinda com conhecimento do que aconteceu depois
da troca da primogenitura por um prato de lentilha, ele se
arrependeu e foi ao fabricante para confessar o mau uso das
oportunidades, perguntar se ele não tinha como oferecer
garantia a consumidores que fazem uso inconsequente dos
seus privilégios, tentando conseguir a restituição de um direito
que já não tinha, pela oportunidade que jogou fora, fazendo

pouco caso dos privilégios recebidos de Deus. Mesmo havendo
chorado amargamente não teve o direito restituído: (Hebreus
12.17) – “Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois
herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de
arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou”. Este texto
não foi posto na carta escrita aos hebreus sem causa, é um aviso
de Deus para nós.
Devemos valorizar as oportunidades providas por Ele, pautando
nossa vida de acordo com o manual do fabricante. Seguindo o
manual, ainda não temos garantia de que algo não pode falhar,
mas temos sim a garantia de que havendo falhas Ele próprio sai
em nosso socorro, repondo aquilo que não funciona da forma
correta. É isto que chamamos de milagre, uma ação de
reposição em garantia feita pelo fabricante. Isto quando
voluntariamente Ele não nos chama para um “recall”, prevendo
que danos podem nos alcançar por conta de alguma área que já
apresentou problemas e defeitos na vida de outros
consumidores, conforme a expectativa do fabricante. É o
famoso socorro prévio divino, tão popularmente conhecido
como “livramento”.

VIII RETIRO ESPORTIVO
Dias 23, 24 e 25 de janeiro, o
Ministerio de Esportes da IBG,
estará realizando a VIII edição
do Retiro Esportivo, onde levará
120 jovens não cristãos, a
serem expostos ao evangelho.
Te m o s v á r i o s d e s a f i o s ,
precisamos de ofertas
direcionadas e voluntários
paras diversas áreas, contamos
com a sua ajuda.
Informações:
Eduardo Montenegro - 8803-2815
WhatsApp - 9611-5538

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

- FIM -

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.

A PÁSCOA JÁ CHEGOU NO KIDS
Os ensaios para PÁSCOA já começaram no
KIDS.
Não deixem suas crianças de fora, todas as
quartas-feiras às 20:00 horas estaremos
ensaiando para a apresentação de PÁSCOA.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

PARTICIPE DO INFORMATIVO
Você deseja participar da construção de
nosso informativo? Então mande
testemunhos, matérias e sugestões para que
possamos melhorá-lo ainda mais. Participe
mandando notícias para o e-mail:

Informações:
Tia Vera - 8862-8592
Tia Dani - 8756-0242

comunicacao@ibgenesis.com.br

CONECTE-SE!

@ibgenesis
@ibgenesismaceio

/ibgenesis
/ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags
#IBGênesis ou #IBG

18.Jan : Lana Lúcia Fortunato da Silva

)

20.Jan : Arley Casado de Viveiros Santos

) 9326-8997

21.Jan : Alex Amaro da Silva

) 2121-9456

21.Jan : Luciano José Patriota Siqueira

) 3268-1445

22.Jan : Roberta Laura de Moura Correia

)

23.Jan : Raphael de Moura Santos

) 3327-3728

-

-

