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
26/08

DOM (M)
30/08

DOM (N)
30/08

LUIZ ANTÔNIO

-

PR. PLÍNIO

LUCINEIDE

-

VALDELANIA

ULISSES

ELIANE

ANTÔNIO

Recepção 1

ANTÔNIO/ELENI

-

ANDRÉ/ANGÉLICA

Recepção 2

HÉLIO/DANIELLA

-

JANE/MARCOS BENTO

Mon./Port.

-

-

LÉO/CIDA

Port.Lateral

-

-

GETÚLIO

Kids

-

-

OSÉAS

Estac.

-

-

JAMESON/YRWSON/MANOEL

Dirigente
Água
Ofertório

@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: TEL (98831-2792)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 23 de agosto de 2015 - Nº385

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

O QUE VOCÊ FAZ COM UMA
OPORTUNIDADE RECEBIDA DE DEUS?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“O SENHOR é bom, ele serve de fortaleza no dia da
angústia, e conhece os que confiam nele”.
(Naum 1:7)
O livro do profeta Naum tem um lugar bem especial no meu
coração. Passava pelas primeiras dificuldades produzidas pela
minha decisão seguir a Cristo no início da minha fé, quando um
amigo me entregou este texto em epígrafe. Foi muito
impactante, uma espécie de elixir revigorante para uma alma
assustada, vivendo as turbulências de uma tempestade. Era a
garantia de que mesmo em dias de angústia, Deus protege e
tem tratamento diferenciado com os que nele confiam.
Em termos gerais o que mais me impressiona no livro de Naum
é o tema “oportunidades perdidas”. Elas são uma tragédia na
vida de qualquer um, pois muitas oportunidades perdidas não
voltam a reaparecer nunca mais. Isto nos faz refletir sobre a
importância de encarar as oportunidades como algo prioritário
nas nossas vidas, investindo inclusive orações quando elas
aparecem, porque muitas vezes “os enroscos” de Satanás para
nossas vidas chegam embrulhados em uma caixa muito bem
apresentável com o home: OPORTUNIDADE ÚNICA! Quando
nos certificamos de que elas vêm de Deus, devemos ter a
atitude de Jacó que se agarrando com o anjo, disse: “Você
demorou a aparecer, mas agora que está aqui só vai embora
quando me der minha vitória” (Gn 32:26).
Naum profetiza justiça de Deus contra Nínive, por isto os
exegetas consideram que este livro é a continuação do livro de
Jonas. No livro de Jonas conhecemos o tremendo esforço de
Deus para alcançar aquela metrópole violenta com uma
mensagem de amor e perdão. Dizem que uma mensagem para
ser boa tem que converter primeiro o pregador para depois
alcançar e converter o povo. Literalmente foi o que aconteceu
no caso de Jonas, Deus teve que mudar primeiro o coração do
profeta com uma tempestade “afunda barco” e com uma
travessia maluca dentro do estômago de um grande peixe. O
negócio foi tão difícil que Jonas testemunha assim: (Jonas 2:2)
- “Na minha angústia clamei ao SENHOR, e ele me respondeu;
do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz”.
Em Jonas a gente fica com aquela sensação de que valeu a
pena o esforço divino, porque houve uma conversão em
coletiva: (Jonas 3:5) - “E os homens de Nínive creram em
Deus; e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde
o maior até ao menor”. Havia, portanto, contrição,
quebrantamento e arrependimento. No entanto, por descuido,
distração ou mesmo porque a semente caiu em solo ruim e por
isto germinou mais não vingou, encontramos Nínive agora sob
juízo na mensagem do profeta Naum. “Ai de Nínive, cidade

cruel cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes! (3:1)” Os inimigos acabarão com você como fazem os
gafanhotos com as plantações, avisou o Senhor (3:15).
O que fez Nínive um local abandonado, uma cidade vencida,
dominada, um cemitério de “quase transformados”? Foi o fato
de que as oportunidades oferecidas por Deus através de Jonas
foram desprezadas, relevadas, esquecidas. Nínive é, portanto,
uma legítima representante dos crentes que perdem a benção
das oportunidades divinas. Não é assim? Eles se converteram,
até animal jejuava para pedir perdão a Deus, porém em seguida
desprezaram a chance recebida de Deus. E você quem é? Jacó,
ele é quem nos representa. Portanto, quando a oportunidade
aparecer, ore e veja se provém de Deus. Havendo certeza disto,
se agarre com o anjo e diga: “Agora você só vai quando me
abençoar”.
- FIM -

TEM FEIJOADA NA GÊNESIS
Que tal saborear uma maravilhosa feijoada e ainda ter
comunhão com os irmãos? Tudo isso será possível no domingo,
30 de agosto, após a Escola Bíblica, por apenas R$10,00.
Crianças entre de 5 a 12 anos acompanhada dos pais paga a
metade. Toda renda será revertida para a realização do próximo
Encontro de Casais com Cristo. Venha participar desse momento
de comunhão conosco e ainda investir no Reino. Adquira já seu
ingresso!

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

ACAMPAMENTO 2016
Informamos aos irmãos que em breve estaremos divulgando
informações sobre as inscrições para o Acampamento da
Família 2016. 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).

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

AGENDA IBGÊNESIS - OUTUBRO
Atenção líderes! Em virtude da realização do ENEM no mês de
outubro, várias atividades mudaram de data. Fiquem atentos
às modificações disponíveis no nosso site.

Fonte: Missão Além

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.

23.Ago : Ana Flávia

) 98803-9959

24.Ago : Alícia Tavares

) 98843-0774

24.Ago : Getúlio Vieira

) 99903-2343

26.Ago : Samara Avner

) 98874-6103

27.Ago : Maria de Fátima

) 98816-4375

30.Ago : Siulyanne Silva

) 98124-8639

30.Ago : Mariana Camilo

) 99138-0179

30.Ago : Maria Cristina

) 98893-5694

30.Ago : Uilsa Pinto Gonçalves

) 99112-1329

