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

QUA
05/08

DOM (M)
09/08

DOM (N)
09/08

IOLANDA

-

PR. GUILHERME

CÉLIA

-

GELZA

ROSÂNGELA

ROSÁRIA

LUCIENE

Recepção 1

NATALÍCIO/LANA

-

MANOEL/ELISROBERTA

Recepção 2

MARCELO/IZAURA

-

OSMARI/MARCUS WIL.

Mon./Port.

-

-

JOSÉ RENAN/PASTORA

Port.Lateral

-

-

-

Kids

-

-

ALEXANDRO

-

-

FABIANO/MARINHO/HÉLIO

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;
6 Restauração das Famílias;

"Bem-aventurado o
homem que suporta a
tentação; porque,
quando for provado,
receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor
tem prometido aos que
o amam."
Tiago 1:12

7 Ministério de Jovens;

Meditação

8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

08 e 09

AGOSTO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

09

AGOSTO

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

15

AGOSTO

REUNIÃO COM SUPERVISORES DE GP
às 15h, na sala de aula

Esta bemaventurança vem do
irmão de Jesus. Ele a
havia experimentado!
Tiago sabia que valia
à pena ficar firme e
perseverar quando
era atacado. Ele
afirmou que Deus nos
ama e que Ele fez
promessas incríveis
referentes ao que nos
espera no futuro. Ele
sabia que nosso
período de provação
logo se tornaria um
período de grandes
bênçãos.

informativo semanal

Coordenador da semana: ELZA (99198-4192)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 02 de agosto de 2015 - Nº382

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masculino
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
14:00 - Ensaio dos Adolescentes
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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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A RENÚNCIA DE SI
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém
quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome
sobre si a sua cruz, e siga-me”.
(Mateus 16:24)
A época em que vivemos é a era do ganho. Imersos em uma
sociedade é capitalista, materialista, consumista e
existencialista só pensamos em ter. Se você não entende
algum desses conceitos, basta compreender o que está no
centro de todas essas filosofias de vida: “O eu ou o meu”. O que
posso ganhar. O lucro pessoal. O benefício próprio. Os nossos
tempos estimulam um individualismo exacerbado, que nos
arrasta como um carro de Fórmula 1 velozmente pelas estadas
da vida. Acabamos destroçados pela necessidade de ganhar
por ganhar. Só seremos vistos como pessoas bem-sucedidas
se ganharmos sempre. Ganharmos o coração da menina mais
bela do bairro, ganharmos um cargo de destaque no trabalho,
ganharmos o reconhecimento de toda igreja, ganharmos
status, ganharmos títulos, ganharmos fama, ganhar, ganhar,
ganhar! Somos levados pelo mundo ao nosso redor a crer que a
vida é uma grande competição, e que ganhar diariamente
(seja lá o que for) é a grande razão de nossa existência na
terra. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina.
É fácil reparar como essa forma de ver a vida invadiu nossas
igrejas e tomou conta de nós, do mesmo modo que um câncer
se espalha silenciosamente por nossos organismos. A maior
prova disso é que nossa caminhada de fé hoje está resumida a
conquista da vitória e prosperidade. A mecânica dos nossos
cultos mudou. Antes nos reuníamos para buscar a presença de
Deus, para compartilhar uma experiência, parar recebermos
sua visitação, para ser alcançados com seus dons. Os anúncios
religiosos na televisão mostram o culto da vitória, campanha
de consagração pela sua prosperidade, terapia do amor,
campanha, campanha, campanha. Um culto motivacional
atrás do outro. Já nem temos cultos de oração na igreja. Tudo
motivado no eu, no bem estar do homem, na autossatisfação.
Já não há mais controle sobre isto, as igrejas estão
descaracterizadas. Não se fala mais do negue-se a si mesmo,
nem de que a candeia alimentada com o azeite precisa brilhar
atraindo outros à presença de Deus.

ao homem a negação de si. Quem alcançou a maturidade em
fazer uma renúncia deste tipo, certamente está conhecendo de
perto aquilo que chamamos de “ter intimidade com Deus”. É fácil
um nível de renúncia destas? Lógico que não, mas a bíblia está
repleta de histórias de homens que ainda hoje nos inspiram, tais
como: Abraão, Gideão, Noé, José. Foram homens que
aprenderam a renunciar, e como consequência disto, deram-se
muito bem na vida. E você, está disposto a se enquadrar no
padrão divino? Para abraça-lo vai ser necessário fazer renúncia
de si para se tornar bem sucedido.
- 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 | 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

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.

ACAMPAMENTO 2015
Informamos aos irmãos que em breve estaremos divulgando
informações sobre as inscrições para o Acampamento da Família
2015. Se você quer participar, então é hora de começar a se
programar. Fique atento às próximas informações.

REUNIÃO VIDA MELHOR
Atenção casados e noivos! Pensando
em investir na relação? Passar bons
momentos com outros casais e
aprender como edificar o
relacionamento em Deus? O
ministério de casais convida vocês
para a “Reunião vida melhor”, dia 29
de agosto, às 19h30 aqui na igreja.
Será uma noite divertida e agradável com louvor, teatro e uma
palavra especial com Pr. Luiz Carlos da Igreja Batista do Farol.

E só tem vitória quem triunfa e quem vence. “A vitória é tua!”,
dizemos aos irmãos. “Deus, nos dê a vitória!”, oramos. Nós
temos centenas de testemunhos de cura, de libertação,
visitações extraordinárias de Deus. Porém, nada disto é tão
relevante quanto o cumprir o ide e anunciai de Jesus. A vida
cristã é uma vida de sacrifícios, de autonegação, de abnegação
e renúncias. Porém achamos que não deve sem assim,
queremos uma igreja que nos sirva o alimento que desejarmos
comer.

Para o lanche de confraternização continua o combinado:
Homens trazem refrigerante ou suco e as mulheres pratinhos de
doces e salgados. Marque na sua agenda e não fique de fora!!

Jesus desmantelou todos os avanços do inferno quando propôs

-> Reunião Vida Melhor <29 de agosto | 19h30 | na Gênesis

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).

02.Ago : Janisete Silva

) 98831-5726

02.Ago : Victor Rafael

) 98803-6645

02.Ago : Maria Nireide

) 99132-7214

03.Ago : Emanuelle Machado

) 98892-6091

04.Ago : Alexander de Castro

) 98734-4561

04.Ago : Cristineide Barboza

) 99928-5900

06.Ago : Rose Mary Ferreira

) 98832-7163

08.Ago : Maria Alice

) 98714-4858

