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.

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
22/07

DOM (M)
26/07

DOM (N)
26/07

IOLANDA

-

PR. GUILHERME

TEL

-

ELENI

JAMESON

ELZA

JORGE

@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.

17 a 19

JULHO

RETIRO ESPORTIVO
(Externo)

24

JULHO

REMEMBER - RETIRO ESPORTIVO
na Gênesis

25

JULHO

COLAÇÃO DE GRAU - CURSO DE TEOLOGIA
na Gênesis

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.

informativo semanal

Recepção 1 RICARDO/AILDA

-

ARLEY/MIRLANE

Recepção 2 NATALÍCIO/LANA

-

RANILDO/NIREIDE

Mon./Port.

-

-

ALEX/CRISTINA

Port.Lateral

-

-

JAMESON

Kids

-

-

ANTÔNIO

Estac.

-

-

BONIFÁCIO/ULISSES/MARCOS A.

Coordenador da semana: IRALDY (99928-3860)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 19 de julho de 2015 - Nº380

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

- RETIRO ESPORTIVO -

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

24/07
SEXTA
19H

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

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

Remember

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

FOTOS
VÍDEOS
LOUVORES
TESTEMUNHOS

EU NASCI PARA LHE CHAMAR DE PAI
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Eu nasci para te chamar de pai” – Thalles Roberto
Nós somos resultado da soma das experiências vividas, mais as
decisões que tomamos. É isto que somos. Nós não conseguimos
manipular as duas primeiras misturas desta soma. Muitas coisas
que iremos ver e as experiências que desfrutaremos
simplesmente acontecem sem controle algum da nossa parte.
Mas posso dirigir à minha vida pelas decisões que tomo.
Um dia, ouvi em um programa na televisão o testemunho de um
filho adotado e celebrei a decisão que uma família tomou em
tirar aquele menino da clausura e dor produzidas pelo abandono.
Ele contava que a pior parte da sua história, a experiência
involuntária mais sofrida, é que ele havia sido abandonado
dentro de um saco de pão de padaria sem que jamais soubesse
quem havia sido seus pais. Sufocado, sentia-se como que
faltasse um pedaço de história na sua vida. Se o infortúnio de
haver sido arrancado do colo da mãe e dos braços do pai já eram
dolorosos demais, some-se a isto a dor de nem tê-los conhecido.
Nem saber às razões pelas quais fora abandonado.
No orfanato, cada família que lhes era apresentada e cada vez
que havia sido preterido, aumentava sua dor e sofrimento. Era
uma sensação contínua de infortúnio que o perseguia cada dia
produzindo noites insones. O travesseiro antes que pegasse no
sono era encharcado de lágrimas. Finalmente uma família de
missionários cristãos americanos resolveram adotá-lo, e a saga
dos seus horrores estavam finalmente acabando. Tudo um dia
tem um fim. Com lágrimas agora de alegria sendo enxugadas
por sua mão esquerda, restaurado, agora dizia: “A dor foi muito
compensada pela família maravilhosa que Deus me deu”. A
repórter que o entrevistava, finalmente perguntou olhando para
seu pai: Quanto tempo demorou a chamá-lo de pai? Sorrindo,
afirmou: Eu tinha muita sede disto. No terceiro encontro,
quando ele me disse que havia recebido a resposta de Deus em
oração e iria me adotar, perguntei quando poderia chamá-lo de
pai. Sorrindo, me abraçou e disse: A partir de agora. Percebendo
a minha carência, disse: Eu também tenho sede de ter um filho,
de ser chamado de pai, respondeu carinhosamente.

recebê-lo em nosso coração e tudo muda. Em sua epístola o tom
agora é de agraciamento, de gratidão: (I João 3:1) – “Vede quão
grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o
conhece a ele”. Me sentindo privilegiado, canto: “Eu nasci para te
chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai”. Sei que não é
apenas a mim que faz bem chamá-lo assim, faz bem a ele
também. Todo pai sente orgulho ao ouvir um filho querido chamálo assim. Vamos cantar juntos? Vamos experimentar agora uma
invasão da sua presença? “Eu nasci para te chamar de Deus, eu
nasci para te chamar de Pai”.

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 15h, na sala de dança.
Os interessados devem procurar a irmã Thayse Mary (987042709/99922-1770). As crianças com mais de 7 anos também
podem ingressar no Ministério de Dança. Estes ensaios
ocorrem aos sábados, às 14h.
Ministério de Dança

- FIM -

EXPO KIDS
Atenção, pais! No dia 8 de agosto, às 18h, o Ministério Gênesis
Kids promoverá a tradicional noite Kids com uma exposição do
que tem sido ministrado aos nossos pequenos, através do amor,
dedicação, comunhão e oração de toda a equipe. Será um
momento muito prazeroso e importante para o aprimoramento
das ações do ministério. Uma camisa também estará à
disposição para venda no valor de R$35,00. Para mais
informações, procurem Rosângela Barbosa ou Renata Coely.
Esperamos por vocês! :)
-> Expo Kids| 8 de agosto | 18h <-

CULTO DE MULHERES
A União Feminina da Igreja Batista Gênesis promoverá no
sábado, 15 de agosto, às 19h, um culto especial com o tema “De
mulher para mulher: vivendo Deus no seu dia-a-dia”. O evento é
destinado a mulheres a partir dos 18 anos, independentemente
do estado civil. Se você quer ser edificada na Palavra de Deus e
ser uma mulher virtuosa, seu lugar é aqui! Venha e traga uma
convidada!
-> Culto de Mulheres | 15 de agosto | 19h | IBGênesis <-

Thalles estava inspiradíssimo no dia que escreveu a música “eu
escolho Deus”. É uma música para quem tem sede disto. Para
quem quer chamá-lo de Pai. Em poucos versos nos mostrou a
força de uma decisão feliz. Tê-lo por perto nesta condição, na
condição de “meu Deus”, produz um lastro de segurança
profundo. O apóstolo Paulo acerca disto pergunta: (Romanos
8:31) - “Se Deus é por nós, quem haverá de ser contra nós?”
Não bastasse isto, ele afirma: “Eu nasci para te chamar de Pai”.
Aí eu conheço outra dimensão do meu relacionamento com ele.
Se na primeira ele é Deus e eu servo, na segunda muito mais
intimista, me sinto invadido por sua presença.
Chamar Deus de Pai foi a maior contribuição que o evangelho
nos deu. Veja o que João afirma: (João 1:12) – “Mas, a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, aos que creem no seu nome”. Uma simples decisão de

DANCE PARA DEUS!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 16 de agosto. 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

PROGRAMA CONHECENDO A DEUS
Todas as segundas e quarta-feiras, das 18h às 19h, na Rádio
Farol FM 90.1, vai ao ar o programa Conhecendo a Deus dirigido
pelo missionário Moisés. Nossa igreja tem apoiado este
ministério evangelístico e de edificação espiritual e você
também pode contribuir para manter este programa no ar.
" O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça
resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti;
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz."
Nm 6:24·26
Banco do Brasil
Ag: 3332-4 | C/C: 32.788-3 | Miss. Moisés B. Cavalcanti

DIA DOS PAIS - KIDS
O KIDS convida todos os pais a trazerem suas crianças para
participarem dos ensaios para o Dia dos Pais. Os ensaios são
realizados todas às quartas-feiras, às 20 horas. Informações:
Tio Manoel (98806-4113) e tia Roberta (98806-0998).

CAMISA DO RETIRO ESPORTIVO
Ainda estão sendo vendidas as camisas do Retiro Esportivo por
um valor de R$ 35. Para compras no cartão acrescenta-se R$ 2
por unidade. A quantidade é limitada, então adquira já a sua!

21.Jul : Cayse Evellyn Ferreira da Silva

) 98864-5173

23.Jul : Jonathan Anderson Costa de Jesus

) 3352-3237

23.Jul : Waunia Gleicy Verçosa da Silva

) 98819-0099

23.Jul : Rosemary Correia Manso

) 98801-4839

24.Jul : Renata Medeiros de Andrade

) 98856-4914

25.Jul : Matheus Barros Florencio

) 98805-1920

