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
09/09

DOM (M)
13/09

DOM (N)
13/09

-

-

-

LANA

-

DANIELLA LIMA

RENALDA

MÁRCIO

MARCELO

Recepção 1

ULISSES/ELIANE

-

ANTONIO/ELENI

Recepção 2

RENAN/PASTORA

-

LEO/CIDA

Mon./Port.

-

-

LUIS/VALDELANIA

Port.Lateral

-

-

-

Kids

-

-

BONIFÁCIO

Estac.

-

-

MARCUS W./PAULO/SILVIO

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.

12

SETEMBRO

CASAMENTO PHILIPPE E ALESSANDRA
na Gênesis

12 e 13

SETEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
São José da Tapera

13
CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

"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: JORGE VALDO 98827-7316/99932-4506

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 06 de setembro de 2015 - Nº387

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. 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

ACAMPAMENTO
de jovens e
adolescentes
2015

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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SÍNDROME DE ULLRICH
pastorharry@ibgenesis.com.br

“No ano que vem por este tempo você carregará um
filho no colo” (2 Rs 4:15b)
Robert Musil escreveu uma obra considerada um dos 100
melhores livros de todos os tempos pelo Le Monde, que
intitulou de “O homem sem qualidades”. Ullrich, personagem
deste grande romance, era um matemático em busca do
sentido da vida e para realidade. Não trazendo a este mundo
qualidades herdadas, adquiridas ou incorporadas, fracassa em
meio a sua flexibilidade moral e indiferença aos valores éticos
da vida. Ullrich resolve então produzir por conta própria as
qualidades que desejasse possuir, usando para isto sua
inteligência, perspicácia ou a sagacidade, ele sai a conquista
das virtudes que não tinha; mas sem nenhuma garantia de que
elas perdurassem todo o tempo em sua vida. Musil diz que foi
muito fácil criar Ullrich, pois ele está presente todos os dias na
maioria dos relacionamentos que se formam e por isto mesmo
os relacionamentos estão tão voláteis. Falta ética e virtudes
que os estabilize, estamos perdendo os vínculos na nossa
sociedade. Sem valores estabilizantes que sustentem os
relacionamentos e com uma volúpia desenfreada e anômala
por satisfação própria, casais trocam de parceiros como se
mudassem de roupa, pessoas mudam de emprego sem avaliar
os riscos da instabilidade, mudam de igreja em busca de novos
desafios que os estimulem sem perceber os perigos de aportar
sua vida em lugares equivocados e não são poucos que ao final
desta jornada terminam desencantados com as pessoas, com
a vida e com Deus. É a síndrome de Ullrich que nos afeta
instabilizando os valores mais saudáveis da vida e que desafia
a afirmação divina exposta em 1 Coríntios 13;7, que diz: “O
amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. Isto nos
faz refletir sobre a fragilidade da relações humanas hoje que
deforma a beleza visceralmente e implode a força da
comunhão.
É lógico que o reflexo de tudo isto termina influenciando na
nossa relação com Deus, e não é sem causa que temos
presenciado uma geração frágil de seguidores de Cristo. Nunca
o homem viveu tão “ensimesmado” como hoje, e esta é a
grande razão para a ausência dos grandes sinais divinos em
nossa sociedade.
Sinceramente penso que muitos milagres realizados no
passado por Deus, foram feitos apenas motivados pela
satisfação que ele tinha em atender os desejos e anseios de
pessoas que desenvolveram laços fortes e estáveis de
comunhão com ele. Eram pessoas de virtudes extremas.
Eliseu, o homem de Deus que libera para esta mulher estéril
uma palavra bênção é um caso exemplar do que estou
tentando afirmar. Ele havia sido beneficiado por ela que
havendo percebido que era um homem de Deus, e que na
execução do seu sacerdócio estava tendo necessidades
frequentes de ir a Suném e não tinha ali um local para pousar,

ofece a ele inicialmente um jantar e no meio deste um quarto
anexo na sua casa para que pudesse frequentemente pousar.
Pois bem, ele quis retribuir tamanha afabilidade da mulher, e
mandou Geazi, um funcionário seu, ir até a mulher perguntar o
que ele poderia fazer para pagar suas gentilezas. Geazi antes
mesmo de ir chamar a sunamita, observou: “ela é casada, não
tem filhos e seu marido já é velho”. Era uma sugestão tácita de
que ela precisaria de um milagre para satisfazer seus anseios
maternais (14). A mulher foi trazida por Gezi até o profeta, que
anunciou sua milagrosa gravidez. Insegura e abalada com a
notícia que iria ficar grávida, a mulher diz: “por favor, não minta
para mim, você é um homem de Deus!” Sinceramente não creio
que este milagre estivesse no script de Deus. Penso que as
virtudes daquela mulher rica e piedosa de Suném compungiram
o coração do homem de Deus. Ele passou a ter uma relação
sólida, duradoura com aquela família. Creio ainda que no seu
desejo de retribuir os tratamentos recebidos, fez ele desejar que
aquela mulher realizasse o seu maior desejo na vida, é nesta
força que ele libera uma palavra profética. Não creio que ele
tenha passado meses orando para liberar aquela palavra, até
porque a bíblia dá indícios de que a distancia entre a sugestão de
Geazi e a conversa de Elizeu foi de apenas alguns minutos, o que
me faz pensar que Eliseu não premeditou a ação profética. O que
acho é que ele tinha uma relação tão estável com Deus, uma
comunhão tão intensa com ele que esta intimidade produzia
nele a convicção de que sempre Deus atendia seus desejos. E
como estava desejando retribuir os favores da sunamita,
desejou vê-la grávida. No tempo que Eliseu informou a mulher
ter o filho, e teve pela força da intimidade e comunhão entre
Deus e o profeta. Sua palavra para Deus eram importantes, seus
desejos produziam no coração de Deus uma vontade enorme de
materializá-los, suas virtudes inspiravam o coração de Deus a
realizar milagres.
Que Deus nos ajude a vencer a síndrome de Ullrich, que nossas
relações sejam confiáveis, estáveis, permanentes e que sejam
estabilizadas pelas virtudes que inspiram a Deus a cumprir em
nós os anseios mais intrínsecos, a realizar milagres que não
estavam em seu script só para honrar nossos desejos e nos
alegrar.
- FIM -

INVISTA NA SUA VIDA DE ORAÇÃO
Todos os domingos pela manhã, às 8h, temos um momento de
consagração com oração e meditação da palavra. E às 17h,
antes do culto, o mistério de intercessão se reúne para buscar a
Deus e apresentar em oração os pedidos da igreja. Venha buscar
a Deus e adquirir intimidade com ele através da oração.
“Quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele
primeiro coloca seu povo para orar.” Charles Spurgeon.

ACAMPAMENTO DE JOVENS E
ADOLESCENTES – “O MARCO”
Nosso Acamp Ejad já tem data: 20, 21 e 22 de novembro. Será
na chácara do Cigano na Barra de Santo Antônio. Em breve, as
inscrições estarão abertas no site da igreja. Jovens e
adolescentes entre 13 e 25 anos poderão se inscrever. Preparese desde já para viver momentos marcantes na presença de
Deus. Para mais informações procure Thiago e Gisele.

NOSSO CANAL NO YOUTUBE
Você sabia que nossa igreja possui um canal no youtube? Lá
você pode encontrar um pouco mais da cobertura de nossos
eventos. Confira algumas entrevistas realizadas no último
Ejade: Banda Bravhos , Cantor Joel Jordão e nosso Pastor
Harry. Acesse: youtube.com/ibgenesis

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.

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.

06.Set : Ana Paula

) 99335-0769

07.Set : Renato Silvano

) 99147-7746

07.Set : Sulamita Gonçalves

) 98864-5316

08.Set : Leone Pinheiro

) 98122-3444

08.Set : Rosária de Fátima

) 98828-2863

09.Set : Edson José

) 98825-1343

09.Set : Leonardo Batista

) 98804-4132

10.Set : José Antônio

) 99104-7714

10.Set : Daniella de Lima

) 98849-3696

11.Set : Marcos Antônio

) 98851-7866

12.Set : Carlos Alberto

)-

12.Set : Fábio Roberto

) 99909-3611

