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
19/08

DOM (M)
23/08

DOM (N)
23/08

OSMARI

-

PB. DILSON

ESTELA

-

DANIELA PEREIRA

ELISROBERTA

BONIFÁCIO

RICARDO

Recepção 1

LÉO/CIDA

-

LUIS/VALDELANIA

Recepção 2

FABIANO/FABIANA

-

NIREIDE/MARCOS ANT.

Mon./Port.

-

-

IRALDY/TEL

Port.Lateral

-

-

RANILDO

Kids

-

-

LUIZ HONORATO

-

-

JORGE/MARCELO/MARCOS B.

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;
7 Ministério de Jovens;

Meditação

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

29

AGOSTO

MOMENTO VIDA MELHOR
às 20h, na Gênesis

04

SETEMBRO

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

05
EVENTO CIBISA
na Gênesis

"A vossa palavra
seja sempre
agradável,
temperada com sal,
para saberdes como
deveis responder a
cada um."
Colossenses 4:6

SETEMBRO

Aqui aprendemos
que é preciso
articular bem as
palavras, usar o
vocabulário correto,
o tom de voz
adequado, para
saber falar a cada
tipo de pessoa. É
importante sempre
ter uma atitude
positiva e ter uma
conversa agradável.
Sal em excesso fica
salgado, e pouco sal
também não é bom,
por isso devemos ter
equilíbrio e
moderação.

informativo semanal

Coordenador da semana: MIRLANE (99327-0200)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 16 de agosto de 2015 - Nº384

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

REUNIÃO

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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O PODER DE UMA DESOBEDIÊNCIA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque, como pela desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência
de um muitos serão feitos justos”. Romanos (5:19)
Não há como conhecer a palavra de Deus sem perceber o poder
destruidor da desobediência. Ela é um ato de infração que
produz consequências drásticas na vida do homem. O padre
Antônio Vieira disse: “Assim como a obediência é a união de
todas as virtudes, a desobediência é a destruição de todas
elas”.
Em Deuteronômio 28, Deus relaciona as maldições que visitam
o desobediente, senão vejamos: pestilências (21), pragas nas
plantações (22), enfermidades incuráveis (22,27), seca (24),
céus de bronze e terra de ferro (23), seca (24), falta de
autoridade e poder para resistir aos inimigos (25), dispersão
do povo de Deus (64) e redução do número de pessoas (62). É
interessante que mesmo diante de tão graves consequências o
homem não se atém para a gravidade da desobediência as
instruções divinas. O caso é tão feio, que a palavra indaga:
(Lucas 18:8) - “Quando porém vier o Filho do homem,
porventura achará fé na terra?”.
O curioso é que mesmo debaixo das drásticas advertências, o
homem parece não ter facilidade de dominar-se e ainda assim
desobedece. Inimigo astuto, Satanás vai colocando iscas para
atrair o homem à desobediência. Ele sabe que a consequência
da rebeldia é a morte espiritual, e por isto tenta. Tenta até a
exaustão, com o intuito de conhecer qual a área frágil de cada
indivíduo na tentativa de vencê-lo. Descoberta a porta de
entrada, o individuo vai conviver com as frequentes ofertas de
Satanás justamente ali. Porém Deus nos deu o caminho de
vencê-lo: (Tiago 4:7) - “Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao
diabo, e ele fugirá de vós”. O problema aqui é que a gente
adora a segunda parte do versículo, o comunicado é
estratégico, porém para que a estratégia seja eficaz temos
cumprir a primeira parte, ou seja, temos que aprender a nos
sujeitar a Deus. É aqui que mora o problema, não gostamos de
obedecer, o homem tem uma tendência pecaminosa nata,
oriunda da semente do pecado que recebemos por
transferência de Adão. O princípio divino que ativa autoridade
para por Satanás em fuga é a nossa obediência a Deus. Sem
isto, não tomamos posse desta rica promessa.
Um dia um senhor novo na fé me procurou dizendo que tinha
sérios problemas com Tiago 4:7, pois evocando esta promessa
queria por Satanás para correr diante de um dilema pessoal
que atravessava. Indagado sobre qual seu problema, curto e
direto contou: “Tenho uma amante, e sei que ela é usada por
Satanás para destruir minha vida. Quando se aproxima das
sextas feiras, o dia que normalmente saímos, oro, peço a Deus
que me afaste dela, mas nada acontece, Satanás não foge e
termino saindo novamente com ela”. Ainda estava em seus

primeiros passos, desejando libertação, não sabia como
funcionam as coisas de Deus. Havia quebrado um mandamento,
“não adulteraras”, e queria que Deus tirasse-o milagrosamente
daquela enrascada em cumprimento do texto de Tiago. Ora,
teria que primeiro se arrepender do seu pecado, fazer confissão
dele, e por si devia tomar a decisão de se afastar daquela
mulher, aí sim Satanás estaria sendo posto para correr da sua
vida. Não há como receber o cumprimento da segunda parte do
versículo, sem que a primeira seja cumprida antes. E aqui não é
verdade que a ordem dos fatores não altera o produto, neste
caso altera sim. O Conceito aqui não é matemático, é espiritual,
e com Deus primeiro nos tornarmos obedientes aos seus
princípios e depois recebermos autoridade para por Satanás em
fuga. O único lado bom desta história é que se nos
arrependemos genuinamente dos nossos pecados, somos
perdoados por Deus através do sacrifício de Jesus. Isto porque
se pela desobediência de um homem todos foram feitos
pecadores, pela obediência de Jesus todos somos redimidos da
nossa culpa.
- FIM -

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.

COMO ORAR PELOS MISSIONÁRIOS?
● Ore para que as portas sejam abertas - Cl 4.2,3a
● Ore por ousadia para testemunhar - Ef 6.19
● Ore para que a palavra de Deus seja propagada - II Ts 3.1
● Ore por proteção - II Ts 3.2
● Ore pelo ministério - Rm 15.31
● Ore por direcionamento de Deus - Rm15.32a
● Ore por refrigério - Rm15.32b
Fonte: Missão Além

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.

CORAL KIDS
Você sabia que o ministério kids vai formar um coral infantil? As
crianças se apresentarão todo terceiro domingo do mês.
Incentive seu filho a servir ao Senhor desde pequenininho. Os
interessados devem procurar a Tia Roberta e o Tio Manoel para
matricular seu filho(a).

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 20 de setembro. Para isto você
deve mandar um e-mail até o dia 16 de setembro 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.

16.Ago : Maria Angélica

) 98845-0359

16.Ago : Kelly Alves

) 98866-9252

17.Ago : Darlan Araújo

) 98111-1159

18.Ago : Uiliane Ancelmo

) 98808-1871

18.Ago : Rosimeire da Eilva

) 98871-5983

21.Ago : Isadora Beatriz

) 98821-1004

22.Ago : Bhárbara Karinne

) 98888-1384

22.Ago : Célia da Conceição

) 98806-7633

