MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
O que fazemos? Cobertura de
eventos internos, como cultos
temáticos, eventos e atividades
de outros ministérios,
acampamentos, e demais
atividades desenvolvidas pela
igreja. Utiliza recursos como
fotografias, matérias
jornalísticas, filmagens e
entrevistas. Publica e atualiza o
site da igreja e as redes sociais
que a mesma participa (facebook, twitter, youtube e
instagram) e produz o informativo semanal. Também
assessora o relacionamento da igreja com as mídias
convencionais (TV, rádio, jornal e sites evangélicos).
Se você se identificou com algum destes serviços, então
procure a Rose Ferreira (8832-7163) ou envie um
email para comunicacao@ibgenesis.com.br e venha
participar desta equipe.
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;

"Ensina a criança no
caminho em que deve
andar, e, ainda quando
for velho, não se
desviará dele."
Provérbios 22:6

5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

06

JUNHO

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
das 19h às 21h30, na Gênesis

07

JUNHO

CULTO DA FAMÍLIA COM JEOVÁ NISSI
às 18h, na Gênesis

12
JANTAR DOS NAMORADOS
às 20h, na Gênesis

JUNHO

Crianças não
precisam ser
treinadas; precisam
ser guiadas. A vida
não é só sobre lições
intelectuais e
informação. É sobre
integrar a verdade no
tecido das nossas
vidas diárias. Deus
nos chama a colocar
os nossos filhos e seu
treinamento para o
topo da lista das
nossas prioridades
porque nossos filhos
são eternos, enquanto
a maioria das coisas
nas quais investimos
o nosso tempo são
temporárias.

DIAS

SERVIÇO

QUA
03/06

DOM (M)
07/06

DOM (N)
07/06

-

-

LUIZ ANTÔNIO

ELISROBERTA

-

LUCIENE

ELIANE

ROSÂNGELA

NALDA

Recepção 1

LUIZ

-

MARCELO / IZAURA

Recepção 2

RITA

-

LUIZ HONORATO / ESTELA

Mon./Port.

-

-

SILVIO / NICINHA

Kids

-

-

JORGE

Estac.

-

-

MÁRCIO/MARCOS ANTÔNIO/HÉLIO

Dirigente
Água
Ofertório

Maceió, 31 de maio de 2015 - Nº375
informativo semanal

Coordenador da semana: DANIELLA (8169-4307/8756-0242)

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

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
82-9681.8535/8851.5525
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 4
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

BUSCANDO O REAL VALOR
DA MENSAGEM
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Quase sempre ouvimos da necessidade da leitura bíblica para o
crescimento do cristão. É um tema corriqueiro nos púlpitos das
igrejas evangélicas. Em contra partida, ouvimos dos membros
das igrejas que existem textos bíblicos que são difíceis de
serem compreendidos. Nesse caso, quando há dificuldade na
compreensão do texto é bom ouvir a opinião de pessoas mais
experientes no assunto, como também, não é má ideia lançar
de todos os recursos, possíveis e disponíveis (dicionários,
comentários bíblicos, etc.), que possam oferecer alguma ajuda
na tarefa de interpretação do texto bíblico lido.
É bom ressaltar que hoje em dia, as pessoas têm tido
curiosidade sobre as coisas espirituais. Tem tentado descobrir
mais sobre Deus. As pessoas têm buscado compreender o que
Deus falou e tem falado através das Escrituras Sagradas;
querem ouvir uma mensagem, receber uma palavra profética.
Mas nem sempre a tarefa de compreender o significado do
texto bíblico é fácil porque temos a tendência de querer
compreender o que nos interessa e não realmente o que Deus
através das Escrituras ou profecia quer nos ensinar. Às vezes
ao invés de tirarmos a ideias do texto, buscamos textos para
nossas ideias, e isso pode se constituir em equivoco bíblico ou
teológico.
Exemplo claro quanto a uma má interpretação bíblica está em
Filipenses 4:13: “posso todas (essas) às coisas naquele que
me fortalece”. O texto não está falando em um super-homem
ou coisa parecida. Utilizar esse texto bíblico fora de contexto
não passa de um pensamento positivo. O que Paulo queria
falar ao afirmar: “posso todas as coisas naquele que me
fortalece”? Se observarmos o texto completo a partir do verso
10, não é difícil notar que o apóstolo Paulo está falando da
capacidade humana recebida de Deus para saber se portar em
qualquer situação, ou seja, é saber viver em escassez da
mesma forma que viver na abundância.
Saber viver em escassez da mesma forma que na abundância,
ter capacidade dada por Deus de suportar qualquer situação é
muito diferente de achar que se pode fazer o que quiser. Soa
bem diferente da forma tão usada, como simples pensamento
positivo, o qual incentiva as pessoas a decretarem alguma
coisa, a fazerem e não suportarem as situações diversas e
adversas de nossas vidas.
O exemplo acima nos mostra que algumas vezes corremos o
risco de nos distanciarmos do real significado da mensagem. E
quando isso ocorre deixamos de lado o que Deus realmente
quer nos ensinar, ou seja, corremos o risco de não
percebermos o melhor de Deus para nossas vidas.
Por fim, concluo dizendo que cada cristão é responsável por

desenvolver o hábito da leitura bíblica e que nesse caso, não
basta ler, tem que meditar, estudar o texto, orar, e buscar o real
significado do que Deus quer falar conosco através das
Escrituras. Que Deus nos abençoe nessa prática!
Continuaremos no próximo informativo...
- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 21 de junho.
Procure o Pb. Dilson ou Bráz para mais
informações.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Informamos aos pais que os ensaios das crianças
para o Dia dos Pais terão início na próxima quartafeira, às 20h, nas salas do departamento infantil.
Para mais informações procurar o tio Manoel
(8806-4113) e a tia Elisroberta (8806-0998).

CULTO DE CURA E
LIBERTAÇÃO

A TEMPESTADE
Durante uma tempestade, alguns personagens se encontram
em uma pensão. De repente, algo os incomoda. O que acontece
quando seus pecados são expostos? Quando sua máscara,
repentinamente, cai? Numa trama envolvente, várias histórias
de fé e transformação.
Culto da Família com Cia Jeová Nissi
7 de junho - 18h - na Gênesis

///

CONECTE-SE!
/ibgenesis

Na programação teremos louvores românticos com nosso
Ministério de Louvor, brincadeiras e algumas surpresas. A
venda dos ingressos está disponível a partir de hoje até o dia
10/06 com os irmãos Luiz e Cássia, Paulinho e Déa, Elias e
Fernanda, Ricardo e Ailda, Iraldi e Tel, Jaime e Leila, João e
Diana e Silvio e Nicinha, além dos líderes de GP de casais.

Nosso Culto de Missões passou para o dia 28 de junho onde
teremos conosco o Missionário Enéas. Convidamos todos para
estarem presentes. Venha junto com seus familiares e amigos.
Vivenciaremos momentos marcantes na presença do Senhor.
Esperamos você!

DIA DOS PAIS

@ibgenesismaceio

Vem aí mais um Jantar dos Namorados
para todos os casais da Gênesis. Será no
dia 12 de junho, às 20h, na Gênesis. O
valor para o casal será de R$ 50,00 e
neste valor está incluso refrigerante e
sobremesa. O tema do jantar desta vez
será Anos 70.

CULTO DE MISSÕES

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

///

JANTAR DOS NAMORADOS

/ibgenesis

@ibgenesis

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

Informamos aos irmãos que na quartafeira passada, dia 27 de maio, iniciamos
mais uma campanha que durará 7
semanas nos nossos cultos de Cura e
Libertação, onde você terá a oportunidade
de se aproximar de Deus e alcançar a
vitória esperada. Esteja conosco às 20h e
vamos juntos adorar a Deus.

31.Mai : Thiago dos Santos Soares

) 8835-4669

31.Mai : Marcos Alexandre de Freitas Ramires

) 9922-1954

01.Jun : Samira Mendes Antunes Rey

) 9381-9366

01.Jun : Paulo Antônio Oliveira Santos

) 8834-1761

02.Jun : Daiane Maria dos Santos

)-

02.Jun : Eunice Correia da Silva

) 8835-0413

02.Jun : Patrícia Martins Callaço

) 9117-2270

06.Jun : Anne Kelly de Melo Calheiros

) 9609-4950

