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

QUA
29/07

DOM (M)
02/08

DOM (N)
02/08

PB. GILVAN

-

-

DANIELLA

-

VALDILEIDE

RITA

MARCOS BENTO

LUCIENE

Recepção 1 BONIFÁCIO/EDILENE

-

ANDRÉ/ANGÉLICA

Recepção 2 MÁRCIO/VALDILEIDE

-

RENAN/PASTORA

Mon./Port.

-

-

ADRIANO/DANIELA

Port.Lateral

-

-

JORGE

Kids

-

-

RANILDO

-

-

ARLEY/MANOEL/SILVIO

Dirigente
Água
Ofertório

Estac.

@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;
5 Término da Construção;

Meditação

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

01

AGOSTO

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

08 e 09

AGOSTO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

09
CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

"Clama a mim, e
responder-te-ei, e
anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que
não sabes."
Jeremias 33:3

AGOSTO

Deus quer que nós O
busquemos e clamemos
por Ele. Ele quer nos
responder e nos contar
coisas além da
compreensão humana.
Ele anseia chegar mais
perto de nós para que
possamos conhecê-lo.
Como uma criança
amedrontada chama
um pai amoroso no
quarto ao lado, nós
também podemos
chamá-lo, sabendo que
nosso Pai nos
responderá, nos
protegerá e nos
confortará. Mais do que
isso, nosso Pai nos
revelará coisas que
seriam impossíveis nós
sabermos sem a graça
dele.

informativo semanal

Coordenador da semana: JANE (98831-5726)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 26 de julho de 2015 - Nº381

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

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
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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SERÁ QUE ESTOU FICANDO VELHO?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e
choramos com saudade de Sião”
Salmos 137:1
Vivendo um momento dramático de exílio, os israelitas foram
solicitados por seus algozes a cantar as canções que cantavam
em Sião: (3) – “Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos
pediam uma canção; e os que nos destruíram, que os
alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma das canções de Sião”.
Não era um pedido fácil. Eles não tinham o que celebrar.
Hoje pela manhã, antes do sol nascer, acordei para conversar
com Deus e fui tomado pelo mesmo sentimento saudosista que
invadiu o coração do povo israelita naquele dia. Fui tomado
pela dor que sente o exilado da sua pátria, só que no meu caso
estava em casa. Qual a fonte do meu saudosismo? Simples,
senti saudades da igreja dos tempos da minha conversão.
Naquela época a igreja cristã evangélica não era tão grande,
não havia ocupado os espaços e a importância que temos hoje
na sociedade. Mas era um tempo que os cantores não
cantavam por dinheiro e sim por amor a obra. Os pregadores
nem sempre eram tão cultos ou catedráticos, mas passavam
dias jejuando para “arrancar do céu uma palavra revelada”. O
Espírito Santo passeava no meio da igreja, e a grande diversão
dos crentes era estar na presença de Deus e ter experiências
com ele. Como fruto da busca intensa e de corações puros,
manifestações dos dons espirituais eram fartas.
Sinto uma saudade do tempo em que um crente tinha
vergonha de não conquistar outro crente para o mestre, como
fez Felipe que foi compartilhar do seu grande achado com
Natanael: (João 1:45-49) – “Filipe achou Natanael, e disselhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os
profetas: Jesus de Nazaré, filho de José”. A samaritana
conquistou uma multidão. Os cristãos tinham uma paixão pela
conquista de vidas que eram capazes de caminhar quilômetros
para evangelizar povoados distantes, onde uma pessoa podia
abrir seu coração para Deus entrar. Dormiam ao relento,
passavam chuva, levam porta na cara, corriam risco de vida,
eram discípulos de Paulo, agiam e pensavam como ele: (Atos
20:24) - “Mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o
ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do
evangelho da graça de Deus”.
A verdade é que também existiam coisas ruins, tais como:
perseguição, proibição na igreja de coisas que Deus não
proíbe. Não podíamos ter bateria, os instrumentos eram de
péssima qualidade, a qualidade litúrgica às vezes sofrível, o
som falhava e os músicos nem sempre eram harmônicos. Mas
a cada pressão recebida, cada peso suportado, cada renúncia
feita, era recompensada poderosamente com a presença de
Deus em nós.

No meu saudosismo lembrei-me do cantor Esdras, de Caruaru.
Era uma pessoa marcante, quase dois metros de altura e uma
voz fina como de criança com agudos bem fortes. Cantava uma
música que hoje não faria sucesso em lugar algum, mas que aos
meus ouvidos soava como a própria voz de Deus me convidando
a estar na sua presença: “Um dia eu vou, subir ao Céu, deixar
este torrão ao léu, não quero saber de ficar, um dia voarei. De
asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu
atenderei ao vinde do Senhor”. Tomado por todo este
sentimento de saudosismo, como se estivesse vivendo fora da
minha nação, me perguntei: “Será que estou ficando velho?”.

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

- FIM -

MOMENTO GERAÇÕES
Estaríamos dispostos a seguir a Cristo até as últimas
consequências? Estaríamos dispostos a honrar a cruz de Cristo
mesmo que custasse renunciar nossas vontades, desejos e até a
mesmo a vida? Seríamos, realmente, a nação da cruz? Você que
deseja ser um discípulo apaixonado, venha junto conosco
buscar a Deus no próximo momento gerações.
-> Momento Gerações <01.Ago | 19h | na Gênesis | Tema: Nação da cruz

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 | na Gênesis

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 | na Gênesis

Banco do Brasil
Ag: 3332-4 | C/C: 32.788-3 | Miss. Moisés B. Cavalcanti

DANCE PARA DEUS!
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.

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).

26.Jul : Amanda Lacerda Pinheiro

) 98849-6961

26.Jul : Alex Azevedo Portela

)-

27.Jul : Thaysa Silva de Gouveia

) 98848-5520

28.Jul : Gessilene da Silva Felix

) 98865-3938

28.Jul : Williane Cristina Santos de Oliveira

) 98815-4553

28.Jul : Nadilson Firmo de Lima Júnior

) 98826-0670

29.Jul : Isabela Vitória Ribeiro de Almeida

) 98821-1004

29.Jul : Geovanny José Silva dos Santos

) 99135-6371

30.Jul : thiago Barros Florencio

) 98842-2512

31.Jul : Ana Paula Santana da Silva

)-

