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.

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

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

11

JULHO

MOMENTO JOVEM / ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

12

JULHO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

17 a 19
RETIRO ESPORTIVO
(Externo)

JULHO

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
Dirigente
Água

QUA
24/06

DOM (M)
28/06

DOM (N)
28/06

OSMARI

-

ERIVALDO (missões)

OSMARI

-

ELZA

ELISROBERTA

JORGE

LUCIENE

Recepção 1

IRALDY

-

ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção 2

TEL

-

SILVIO / OSMARI

Mon./Port.

-

-

MÁRCIO / VAL

Kids

-

-

ANTÔNIO

Estac.

-

-

RENAN / ULISSES / GETÚLIO

Ofertório

Maceió, 05 de julho de 2015 - Nº378
informativo semanal

Coordenador da semana: NALDA (98806-0998)

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
82-99938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98873.2541/99990-9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-99984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br
Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

DIA DOS

PAIS
- KIDS -

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

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

Informações na página 3
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

VÍTIMA DA SUA SUPERFICIALIDADE
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Então Pedro disse...” (Mt 26.33)
Pedro sem dúvidas foi um apóstolo muito especial, era o
homem dos extremos. Capaz de grandes feitos como o de
andar por sobre as ondas do mar, como também de grandes
fiascos, como afundar depois de dar alguns passos flutuando.
Sua contribuição para o evangelho foi muito grande, apesar
das trapalhadas que fazia. Ninguém usufruiu da graça do
perdão de forma tão rápida e intensa como ele. Mesmo
negando três vezes ao mestre, foi restaurado e usado
intrepidamente pelo Espírito de Deus como “preletor” do
Pentecostes.
Aqui percebemos de forma concreta o efeito de uma
religiosidade intensa e portanto sobrenatural. Ela produz
revelação, impacto, anúncios. Jesus sabia da sua morte, falou
de abandono coletivo dos discípulos, quem diria? Demonstrou
conhecer o texto profético de ZC 13.7, texto que prediz sua
morte e a dispersão dos seus seguidores. Em sua fala deu
garantia tanto da sua ressurreição como de que iria adiante
deles após ressurreto para a Galileia. Só quem se relaciona
com profundidade vive hoje sabendo o que acontecerá
amanhã.
Pedro ao ouvir Jesus citando o profeta declarou que a profecia
à depender dele não se cumpriria e que temida dispersão não
seria consumada, não pelo menos por ele. Acho que nem
conhecia a profecia de Zacarias. Por isto mesmo declarou que
estava disposto a seguir Jesus até a morte. Era o primeiro “Eu
nunca” de Pedro naquela noite: “eu nunca vou abandoná-lo,
disse. Morrer na cruz no lugar do pecador era sua vocação, sua
missão e o ápice do seu ministério terreno. A dispersão
também fazia parte do plano, era através dela que o evangelho
se espalharia. A superficialidade nos deixa insensíveis, sem
profundidade, sensibilidade e sem revelação. Pobre Pedro,
coitados de nós que muitas vezes seguimos o mesmo caminho.
É muito ativismo religioso, e pouca intimidade com Deus.
Jesus acentua o recado profético, quando afirma: Isto é
verdade Pedro! Tudo ocorrerá nesta noite e, antes que o galo
cante, três vezes você me negará. Surgiria o segundo “eu
nunca” de Pedro, quando novamente diz: “Eu nunca” vou dizer
que não o conheço (Mt 26.35). Disse. E disse na mesma noite,
quando “seguindo a Jesus de longe” negou três vezes que era
um seguidor do Messias, com medo de ser também condenado
e morto.
Que lições tiramos do episódio? Que relacionamentos
superficiais produzem um amor frívolo, incapaz de produzir
doação em níveis elevados, que a superficialidade é a mãe de
toda negação e que ela é infecto contagiosa. Se for perceber,
depois que Pedro se declarou pronto para não negar, mas
disposto a demonstrar seu amor indo morrer com o Senhor,
todos os outros disseram a mesma coisa. Todos por medo
abandonaram o Messias na hora final.
- FIM -

DIA DOS PAIS - KIDS

DANCE PARA DEUS!

O KIDS convida todos os pais a trazerem suas
crianças para participarem dos ensaios para o
Dia dos Pais. Não deixe seu filho de fora desta
linda homenagem. Os ensaios são realizados
todas às quartas-feiras, às 20 horas.
Informações: Tio Manoel (98806-4113) e tia
Roberta (98806-0998).

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 (98704-2709/999221770).

CAMISA DO RETIRO ESPORTIVO
Já estão sendo vendidas as camisas do
Retiro Esportivo por um valor de R$ 35,00.
Para compras no cartão de crédito/débito,
acrescenta-se R$ 2 por unidade. Estão
disponíveis nas cores preta e café com
leite. A quantidade será limitada. Toda
renda será revertida para o Retiro
Esportivo.

RAMADÃ
Dia 18 de junho iniciou-se o
Ramadã. Período Sagrado
para os muçulmanos em
que eles fazem jejum do
início ao fim do dia. É tempo
de opressão espiritual para muitos cristãos em regiões
muçulmanas mas é também um período de muitas conversões.
Ore pelos cristãos, ore pelos muçulmanos durante o Ramadã!

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às
14h.
Ministério de Dança

TEM FEIJOADA NA GÊNESIS!
No próximo domingo (12)
teremos uma deliciosa e
saborosa feijoada, às
12h. Participe! Aproveite
o momento para se
confraternizar com os
irmãos e assim você
estará contribuindo
t a m b é m p a r a a
r e a l i z a ç ã o d o Re t i r o
Esportivo que terá início na próxima sexta-feira. Procure o
Eduardo ou a Dayane para adquirir seu ingresso ainda hoje,
após o culto por apenas R$ 10,00.

REUNIÕES PARA VOLUNTÁRIOS
Você tem o desejo de ser voluntário para o retiro esportivo?
Venha participar das nossas reuniões todas as terças as 19h30
nas salas atrás da igreja. Estamos precisando de pessoas para
se engajar nesta obra.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 19 de julho. Procure o Pb. Dilson ou
Pb. Bráz para mais informações.
Pb. Bráz » 99675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br
Pb. Dilson » 98851.5525
dilsondbs@gmail.com

05.Jul : Rita de Cássia Cavalcanti Lins

) 98805-1405

06.Jul : Railza Guedes da Silva

) 98866-6577

08.Jul : Luiz Mário dos Santos

) 98817-7238

08.Jul : Elaine Patrícia Lucena dos Anjos

) 99327-9013

09.Jul : Telma Maria dos Santos Rebelo

) 3031-5000

09.Jul : Nívia Helena dos Santos A. Manso

) 98801-8257

09.Jul : Marcos Antônio da Costa Silva

) 99327-5274

10.Jul : Emerson dos Santos Braga

) 99105-4121

10.Jul : Juliana Carla do Nascimento Lima

) 98819-5542

10.Jul : Polyanna Silva de Gouveia

) 98807-5335

11.Jul : Gledson Silva de Andrade

) 98845-4471

