DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
28/01

DOM (M)
01/02

DOM (N)
01/02

-

-

-

Água

OSMARI

-

RITA

Ofertório

MANOEL

ELZA

ULISSES

Recepção 1

HELIO/DANI

-

OSEAS/LÚCIA

Recepção 2

-

-

MARCOS B/JANE/MIRLANE

Mon./Port.

-

GETULIO

ARLEY

Kids

-

-

MARINHO

Estac.

-

-

MARCELO/TONHO/JAMESON

Maceió, 25 de janeiro de 2015 - Nº361
informativo semanal

Coordenador da semana: LINALDO SILVA (8874-4080)

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
Versículo da
Semana
"Em ti, SENHOR, me
refugio; não seja eu
jamais
envergonhado;
livra-me por tua
justiça."
Salmos 31:1

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;

Meditação

7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

-

-

-

-

-

-

-

-

Só Deus garante
que nossa vida é
importante. Só
nosso Salvador
pode nos dar um
lugar onde o que
é valioso para nós
não se estragará,
nem será
roubado, nem
apodrecerá.
Então, não
depositemos
nossos tesouros
ou esperanças em
ninguém mais, a
não ser no
SENHOR.

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

O SILÊNCIO DE DEUS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de
noite, e não tenho sossego”.
(Salmos 22.2)

Sábio foi o homem que escolheu o silêncio como forma
discursão. Porque o silêncio é o melhor argumento dos sábios.
Certas coisas não valem as palavras, ou até mesmo uma
discursão. Certas coisas geram tantos problemas que não
valem um espaço no pensamento, nem mesmo um pouco de
raiva. Antes do silêncio diante de uma crítica mal feita, mal
elaborada, do que a resposta diante de uma acusação
infundada. Certas coisas não valem o esforço de uma
manifestação.
Quem age com prudência escolhe o silêncio como arma, como
disciplina, como forma de controlar o ímpeto da palavra
liberada sem o filtro da paciência e da ponderação. Há muita
resposta errada diante do impetuoso efeito da palavra ou ação
liberada sem passar pelo quartinho do silêncio. Quem me
ensinou isto foi um marido que havia casado com uma mulher
muito briguenta. Seu sogro já havia o alertado para esta
característica negativa da sua esposa antes de entregá-la no
altar. Sua preocupação era que por isto o casamento
naufragasse. Depois de muitos anos, seu sogro perguntou
como havia feito para equilibrar seu relacionamento com ela,
ao que respondeu: Dentro de mim tenho um quartinho do
silêncio, da pausa, da reflexão. Antes de liberar uma palavra,
uma ação, elas passam por ali para na calmaria produzida pelo
silêncio decidir com sabedoria qual a melhor decisão, para
saber se vale a pena emitir um som, uma resposta ou uma
ação. Agindo assim, muitas vezes deixei-a falando sem ter
minha resposta, até que ela aprendesse que brigar não era
uma opção minha.
O barulho desconcerta a alma, inquieta o coração, desmonta
estruturas, irrita os pensamentos. Somos carentes e
dependentes do barulho, não é necessário ninguém nos
ensinar a resmungar, responder agressivamente, vociferar, já
nascemos com este instinto. Diante da primeira palmada do
obstetra já protestamos com barulho, com o choro.
Na Coréia, dizem, os cristãos têm dois momentos distintos de
oração. O primeiro é o que conversam com Deus, quando
podem expressar sonoramente seus pensamentos, quando
exaltam o Senhor em oração. Neste dia elas cantam, adoram,
extravasam suas emoções. Mas há também o dia em que
entram no altar do silêncio, é um tempo para ouvir a resposta
de Deus. Neste dia ninguém fala, eles se ajoelham em silencio
e passam horas ali esperando a manifestação divina, a
resposta de Deus. A falta deste tempo para ouvir Deus entre

os ocidentais, concluem eles, produz um sentimento de vazio,
um falso efeito da ausência da sua presença e da resposta de
divina às suas orações. De tudo o que já se foi dito sobre o
silêncio, de tudo o que ainda se irá dizer, a frase mais
interessante que já ouvi, veio de um filósofo popular que pintou
no para choque do seu caminhão: “Silêncio, pede Deus. Não por
estar dormindo, mas porque Ele está trabalhando”. É isto! Da
mesma forma que precisamos do silêncio para dormir,
precisamos dele para nos concentrar em um trabalho. Como não
dorme o que guarda a nação de Israel (Sl 121.4), o seu silêncio é
sempre sinônimo que está trabalhando para construir nossas
repostas, para fazer por nós aquilo que tem que ser feito e aquilo
que por limitações humanas não podemos fazer. No silêncio de
Deus, a minha alma se acalma. Não sou dos que pensam que o
silêncio de Deus é a ausência de resposta. É bem assim, quando
ele está em silêncio, é porque está trabalhando a favor ou para
mim.
- FIM -

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

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:

comunicacao@ibgenesis.com.br

CONECTE-SE!

@ibgenesismaceio

Reunião com Acampantes
No dia 10-02-2015 (terça-feira), as
20:00 horas, haverá reunião geral
com todos os acampantes e lideres,
a reunião ocorrerá no templo da
IBG.
O comparecimento é fundamental,
pois na reunião se passará as
informações finais do
acampamento, como suas regras e funcionamento detalhado.
Além disso será um momento de oração com todos os
participantes. Aguardarmos a sua presença.

TRANSPORTE - ACAMPAMENTO
Para aqueles irmão que já estão inscritos no Acampamento da
Família 2015, e estão com dificuldade de transporte, para
chegar ao local, por favor entrar em contato com o Ir. Marcio ou
Pb. Braz e informar sua situação.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

PARTICIPE DO INFORMATIVO

@ibgenesis

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015

/ibgenesis
/ibgenesis

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

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

27.Jan : Fabiano Oliveira dos Santos

) 3328-8362

27.Jan : Márcia Tenório Ribeiro da Silva

)

-

27.Jan : Gilvanise Nascimento Araújo

)

-

28.Jan : Matheus Davyd Freitas Alexandre

) 3355-9343

29.Jan : Elias Gomes da Silva

)

-

29.Jan : Arnaldo Tavares Lima

) 3324-1531

29.Jan : Gilma Lina Caldas Vieira

) 3324-1540

30.Jan : José Martins da Silva Júnior

) 9106-6447

30.Jan : Jorge Valdo dos Santos Azevedo

) 3325-8782

31.Jan : Eliluce Gomes da Silva Freire

) 3324-2927

