DIAS

SERVIÇO

QUA
11/02

DOM (M)
15/02

DOM (N)
15/02

ROSÂNGELA BOTELHO

-

-

Água

EDILENE

-

-

Ofertório

MARCELO

-

-

Recepção 1

HÉLIO

-

-

Recepção 2

DANIELLA

-

-

Mon./Port.

-

-

-

Kids

-

-

-

Estac.

-

-

-

Dirigente

Maceió, 08 de fevereiro de 2015 - Nº362
informativo semanal

Coordenador da semana: ULISSES (8830-7656)

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;

"São os olhos a
lâmpada do corpo.
Se os teus olhos
forem bons, todo o
teu corpo será
luminoso."
Mateus 6:22

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.

-

-

-

-

-

-

-

-

Nós somos limitados
mas Deus não é. Ao
olharmos para os
problemas e
dificuldades vemos
nossa limitação, mas
se nossa visão for
baseada na fé,
poderemos enxergar
mais longe.
Estaremos
ampliando nossa
capacidade, e assim
vamos afastar toda
palavra negativa,
pois estaremos
seguro sendo que a
visão foi dada por
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
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

INVERSÃO DE VALORES
pastorharry@ibgenesis.com.br

Inversão de valores é uma trama diabólica contra qualquer
sociedade geração. O Rui Barbosa embasbacado de ver a
direção para qual a nossa geração caminha, disse: “De tanto
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas
maãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra,
desanimar-se de justiça e ter vergonha de ser honesto”. É mais
do que óbvio que a sociedade contemporânea vive uma
inversão de valores avassaladora. Chamam isto de
modernidade, normal, atual, natural, de evolução necessária
ou de qualquer outra coisa do gênero. É importante dizer que
em qualquer tempo os valores de Deus sempre foram os
mesmos, ele nunca mudou de conceito ou posição. Por Deus o
pecado continua sendo chamado de pecado, sua sentença para
ele é a morte, e para ser liberto o homem só tem uma via:
“Libertação através do nome de Jesus”. Por isto nunca se viu
tantas pessoas dominadas pelo vício, pelo sexo sem
compromisso, pelo ficar no lugar do relacionar-se com
estabilidade, nunca houve tantos divórcios como agora, tantos
lares completamente desfeitos e destruídos. A inversão de
valores já produziu muitos prejuízos ao mundo, muitos
aborrecimentos a Deus, que na tentativa de corrigir uma
geração perniciosa e libertina já chegou até a destruir duas
grandes cidades: Sodoma e Gomorra.
A gente percebe o transtorno emocional desta geração pelo
nível de comprometimento absurdamente alto com as coisas,
com valores, com objetos, com conquistas materiais, e com a
completa desvalorização das pessoas. Estamos ficando
viciados em internet, em celular, em redes sociais, enquanto
temos abandonado a prática do servir, do amar, do cuidar, da
fidelidade acima de tudo, e do fazer o bem.
Outro dia um amigo que acabara de se divorciar em um caso
explícito de adultério e abandono do lar da esposa, me contava
enquanto embasbacado ouvia que estava apaixonado pela exmulher do homem com quem sua mulher o havia traído. Era
um flagrante de inversão de valores, uma troca de casais, uma
extirpação da ética, uma desvalorização da família. Quando
indagado se ele não temia a evolução de um relacionamento
alinhado nestas condições, se não temia que a ex-mulher
estivesse se relacionando com ele apenas para se vingar do
seu ex-marido, me respondeu assim: “Não! Ela não me
procurou com este intuito, simplesmente aconteceu. Eu estava
querendo saber quem era o homem pelo qual minha ex-mulher
se apaixonara quando terminei conhecendo-a”. Tudo bem,
tudo é possível de acontecer no meio de uma tragédia desta,
em meio a uma sociedade perturbada, possuída por espíritos
malignos, e não é isto que me atrai aqui nesta história. Tudo
isto é tão velho como o sorriso como forma de comunicação.
Fiquei profundamente atraído sim foi pelo impacto que uma
frase daquela mulher produziu em sua mente. Quando o
indaguei sobre as virtudes desta mulher que o havia atraído
tanto, me disse: “Vou só expressar suas virtudes em uma frase

dela a minha secretária esta semana. Ela veio conhecer a minha
casa, e olhando para a moça que trabalha lá, falou: A partir de
agora eu vou dividir os cuidados com ele com você. Pode ser?
Veja, disse ele em tom apaixonado, ela está querendo cuidar de
mim!” Estamos vivendo em um estado de carência tão grande
que uma simples disposição de ajuda já pode produzir no nosso
coração a abertura de uma janela emocional tão grande que
libere o nosso coração para amar sem mesmo antes conhecer a
pessoa com quem começamos a nos relacionar.
Como fruto de tudo isto, e de muito mais que não coube aqui,
estamos mergulhados na geração mais problemática que já
passou por aqui, e tudo me leva a uma só oração, e a tenho feito
constantemente a Deus: “É necessário que eles sejam
silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras,
ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância”
(Tito 1.11).
- FIM -

Os ensaios para PÁSCOA já começaram no KIDS. Não deixem
suas crianças de fora. Todas as quartas-feiras às 20 horas
estaremos ensaiando para a apresentação de PÁSCOA.
Informações: Tia Vera - 8862-8592 e Tia Dani - 8756-0242.

AUDIÇÕES MINISTÉRIO FACES
O Ministério de teatro FACES da
Igreja Batista Gênesis realizará
no dia 21 de março de 2015, às
16 horas, no templo da Igreja
Batista Gênesis uma audição
para avaliar os candidatos a
participarem do grupo de teatro.
Aqueles que tiverem interesse
deverão se inscrever online. Os
candidatos deverão apresentar um monólogo a ser escolhido
dentre as opções disponíveis no formulário de inscrição.
Período de inscrição: 01 a 14 de Março de 2015.
Local de inscrição (online): http://www.ibgenesis.com.br/
Data da Audição: 21/03/2015 às 16h
Dúvidas falar com: Andressa Venir (82) 9620-0945

/ibgenesis

Informamos aos irmãos que
devido à estrutura física do local
d o a c a m p a m e n t o, n ã o s e r á
permitido em hipótese alguma a
presença de visitantes, tanto para
os cultos quanto para passar o dia,
pois já estamos com o número
máximo de acampantes que o
local pode suportar.
>> SOBRE OS CULTOS DURANTE O ACAMPAMENTO
Sábado (14) e Domingo (15) não haverá nenhuma atividade na
igreja, ou seja, não haverá nenhum ensaio, escola bíblica e
Culto da Família devido ao acampamento.

MEGA CULTO
Convidamos até 14 anos a
participarem do Mega Culto
que ocorre no mesmo horário
do Culto da Família, aos
domingos (18h às 20h), porém
na sala de aula do primeiro
andar. Temos tido momentos
abençoados com muito louvor e
adoração a Deus. Você não vai
querer ficar fora dessa, vai?!
Estamos lhe esperando!

08.Fev : Roney Calheiros de Novais

) 9620-0944

09.Fev : Maria Quitéria da Silva Souza

) 8831-2792

10.Fev : Ana Deise dos Santos Vieira Sousa ) 8820-1868
) 8116-2779
10.Fev : Jorge Leonardo
11.Fev : Noemy Marcelle de Medeiros Lopes ) 3241-5355
) 8841-1297
12.Fev : Dayane Guimarães de Almeida

CONECTE-SE!
/ibgenesis

>> COMUNICADO IMPORTANTE

Na quarta-feira (18) retornaremos às atividades normais com o
Culto de Cura e Libertação, às 20h.

A PÁSCOA JÁ CHEGOU NO KIDS

@ibgenesismaceio

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015

@ibgenesis

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

12.Fev : Maria Gisele da Silva

) 9100-3031

12.Fev : Renata Coely S. Araújo

) 8806-5596

