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, 09 de agosto de 2015 - Nº383

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

Informações página 3

PERCEPÇÕES EQUIVOCADAS DE DEUS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu
graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o
constituiu governador sobre o Egito e toda a sua
casa”.
(Atos 7:10)
Percebo que há em curso desde um princípio do mundo uma
força diabólica que nos leva por caminhos que nos farão
racionalmente formar percepções equivocadas de Deus. Esta
me parece ser uma das artimanhas mais ardilosas do inimigo,
e para isto ele conta com as tragédias, com os infortúnios e as
surpresas desagradáveis produzidas pela vida.
Percepções equivocadas acerca de Deus sempre acontecem
em tragédias coletivas como o naufrágio de um barco, a queda
de um avião ou a falência de uma empresa que produz a perda
de muitos empregos de uma só vez. Mas elas também
acontecem da perspectiva das tragédias pessoais que afetam
apenas o nosso mundo individual e interior, como o
acometimento de um câncer, nas derrotas inesperadas, na dor
sofrida com a perda de um cônjuge ou na constatação da
falência de um casamento. Nestas horas há muito sentimento
de revolta, culpa, raiva, e transferência de culpa para Deus.
Saulo, da perspectiva arrogante produzida por um espírito de
religiosidade que o cegou, perseguiu os cristãos,
encarcerando-os, e em alguns casos consentindo até com a
sua morte. Ele havia formado uma perspectiva equivocada
acerca de Jesus. Para ele o Cristo era fundador de uma seita
que estava roubando crentes da sua religião. A mulher
samaritana inicialmente limitou Jesus a condição apenas um
profeta, por ter revelado toda sua vida. Elias, revoltado porque
não viu uma conversão nacional depois do grande milagre
produzido no seu desafio aos profetas de Baal, se enfurnou em
uma caverna com medo da perseguição produzida pela
Jesabel, dizendo: “Sirvo a um Deus que não garante a
integridade física nem a vida dos seus profetas. A prova disto?
Só eu sobrei”. E o que dizer de Jó, quando estava
completamente chagado por um câncer depois de ter perdido
todas as motivações alegres da sua vida? Ele quis entender
como Deus pode permitir que tudo aquilo acontecesse sem
manifestar o seu agir, sem interferir na progressão do seu
sofrimento. O próprio Jesus na hora do seu martírio perguntou
ao Pai: “Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?”
Imagine pessoas vivendo dentro de um pedaço de papel. Essas
pessoas são bidimensionais, tendo altura e largura, mas sem
profundidade; o papel é um pouco do mundo delas. Elas
podem ver você? Não. Podem ver somente o que está sobre o
papel, o que se aproxima dele – o mundo delas. Elas não têm
percepção da profundidade. Agora finja que você usou seu
dedo para tocar o papel. Elas podem ver você agora? Na
verdade, não podem vê-lo por inteiro, mas pode ver a

extremidade do seu dedo, apenas a parte que entrou no mundo
delas. E é aqui que entra o melhor deste dilema. Podemos
convidá-lo no acometimento das nossas grandes ou pequenas
tragédias a entrar no nosso mundo. Estou cônscio que Deus
sabe tirar o melhor do pior. Saulo foi transformado em Paulo,
deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. Ele nos
permitiu ver de forma privilegiada como Deus tem capacidade
de transformar tragédias em grandes oportunidades para nós. O
Senhor fez de Paulo o maior de todos os estruturadores de
igrejas que já houve no mundo, um verdadeiro bandeirante do
evangelho. Elias arrancado pelo próprio Deus da sua crise de
depressão realizou milagres e preparou Elizeu, seu discípulo,
para fazer sinais maiores do que os seus. Jó foi interpelado pelo
próprio Deus, que o redimiu de todo sofrimento, restituindo-o
em quatro vezes mais tudo o que Satanás o roubou. A
Samaritana percebeu no perdão elegantemente recebido que
aquele que estava diante dela era mais que um profeta, era o
próprio Cristo e se tornou a maior evangelista de quem se tem
notícia na bíblia. Findo o martírio, ao terceiro dia o Pai
ressuscitou Jesus tomando-o para si. José fez das suas tragédias
pessoais o transporte para o cumprimento da vontade de Deus
na sua vida.
Portanto, se você é um boneco desenhado em um papel
bidimensional, não queira ver Deus nos infortúnios produzidos
pela vida. Ele existe fora das nossas dimensões. Melhor do que
entendê-lo é chamá-lo, porque quando do dedo Dele desce a
dimensão da nossa existência, as grandes tragédias se tornam
em grandes oportunidades para nossa felicidade e crescimento.
- FIM -

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

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

EBD PRA QUÊ?
Veja 7 razões para participar da Escola Bíblica Dominical:
1. Por amarmos a Jesus; (14.21)
2. Para não errarmos; (Mt 22.29)
3. Para sermos limpos; (Jo 15.3)
4. Para aprendermos; (Mt 11.29)
5. Para sermos santos; (Jo 17.17)
6. Para sermos amigos de Jesus; (Jo 15.14)
7. Para sermos bem aventurados; (Ap 1.3)
Desperta tu que dormes e venha participar conosco da EBD
todos os domingos, às 9h.

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.

QUER APRESENTAR SEU FILHO?
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do
mês. A próxima será no dia 16 de agosto. Para isto, mande um
e-mail até a próxima quarta-feira (12/08) para
secretaria@ibgenesis.com.br contendo (1) nome do pai e da
mãe completos, (2) nome da criança, (3) data de nascimento e
(4) uma foto anexado ao e-mail.

12.Ago : Edmilson R. dos Santos

) 99608-1394

13.Ago : Sandervan Silva

) 99135-8313

15.Ago : Cícero Laurentino

) 98891-4279

