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
Ofertório
Recepção 1

QUA
14/10

DOM (M)
18/10

DOM (N)
18/10

MARCOS BENTO

-

ROSÂNGELA BOTELHO

VADELANIA

-

THAYSE

RENALDA

GELZA

ROSÁRIA

ANTÔNIO/ELENI

-

ALESSANDRA/FÁBIA

Recepção 2 MÁRCIO/VALDILEIDE

-

VILELA/EMERSON

Mon./Port.

-

-

MAURÍCIO/GISELE

Port.Lateral

-

-

-

Kids

-

-

GUTEMBERG

-

-

EMERSON/GEREMIAS/JÚNIOR

Estac.

Coordenador da semana: ROSÁRIA (98828.2863)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!
@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.

16 a 18

OUTUBRO

ECC
-

23

OUTUBRO

MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

24 e 25
AÇÃO MISSIONÁRIA
São José da Tapera

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

OUTUBRO

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.

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

Maceió, 11 de outubro de 2015 - Nº391
informativo semanal

Encontro

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
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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UM PEDIDO OUSADO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Não me lances fora da tua presença, e não retires de
mim o teu Espírito Santo”.
(Salmos 51:11)
Certamente ele tinha muito crédito com Deus, mas não ali, não
depois de ter cometido pecados tão graves. Gosto da ousadia
de Davi, ele sabia o quanto havia desapontado a Deus. A forma
inteligente com que Deus havia usado Natan para confrontá-lo
não deixava dúvidas, e as graves consequências do seu pecado
também.
É curioso como no Salmo 51 ele não revela incômodo algum
pelas dores que estava sofrendo, pelas perdas emocionais
pelas quais estava passando. A morte de um filho gerado no
seu pecado, o incesto de Amnon, o homicídio de Absalão, a
tentativa de sedição e o golpe de estado do filho na tentativa de
tomar o trono. Tudo isto devia incomodar demais a Davi, mas
estas não eram as dores mais representativas que esmagavam
a consciência do herói de Deus. Tinha coerência, consciência
de que era necessário aquele sofrimento.
O que mais incomodava Davi era a consciência de que a
salvação é um bem condicional. Para preservá-la temos que
viver nos afastando do pecado, buscar a qualquer custo
conhecer a vontade de Deus, e o mais importante: segui-la.
Agora a única condição de restaurar a antiga intimidade com
Deus, uma parceria que rendera tantas vitórias, era pela única
via de um pedido ousado. O problema é que ele não tinha
direito algum de fazer este pedido. Mais quem disse que os
nossos pedidos a Deus têm que estar condicionados a um
direito? Poderia muito bem ganhar um silêncio absoluto de
Deus, ou quem sabe um tremendo não. Seria muita “cara de
pau” fazê-lo? Ele não considera isto, considera a misericórdia
divina, pensa que Deus pode perdoá-lo mediante sua bondade.
Afinal, não já havia sido justa a medida de todos os
sofrimentos impostos pelo seu erro? E depois, o máximo que
poderia acontecer era o seu pleito ser negado.
Inicia o ousado pedido da forma correta, apelando para
misericórdia e para que o apagador divino resolvesse passar
por aquela fase da sua vida (Sl 51:1-3). Revela ter consciência
plena da gravidade dos seus erros, e resolve afirmar as dores
emocionais causadas pelas lembranças constantes do seu
adultério, e da forma dissimulada com a qual tentou esconder
seu pecado mandando chamar Urias, o marido da mulher com
quem deitara. Não logrando êxito fez o pior, matou o marido da
mulher. Era uma tentativa de apagar vestígios. Não se apaga
vestígios do pecado, se arrepende deles, faz-se confissão e
abandona-os para sempre. Isto não garante que o acusador
ainda não nos apareça tentando nos lembrar do que fizemos,
mas se de fato fomos perdoados o que devemos fazer nesta
hora é dar um: “Para trás de mim Satanás!”.

Davi pede para Deus criar nele um coração puro, reconhecendo
a imperfeição dos seus desejos e principalmente a falta de
controle deles. Refrear ímpetos, por ferrolhos na mente teria
sido necessário e ele não fez o que era para ser feito. Caiu,
pecou, produziu sofrimento a muitas pessoas, principalmente a
Deus. Sabe que a consequência mais presumível era ser lançado
fora da presença de Deus e perder a parceria do Espírito Santo,
que antes habitava nele. O pedido ousado e o coração sincero
encontrou o coração de Deus, que resolve ajudá-lo neste
momento difícil. Sua ousadia rendeu-lhe o perdão, o Espírito
Santo percebendo sua angústia e a sinceridade do seu coração
resolveu não desistir dele. Gosto disto, o Espírito Santo não
desiste de nós quando sente que nos arrependemos
genuinamente, quando sabe que ousamos pedir perdão.
Vivemos em um mundo onde as pessoas desistem dos
trabalhosos, somos esquecidos dos que magoamos, mas o
Espírito Santo não é assim. Ele não desiste fácil de nós, a menos
que nós tenhamos desistido dele. Isto é o que a Bíblia chama de
blasfêmia contra o Espírito Santo, negar sua eficácia, sua
existência, rejeitar sua presença. Enquanto não desistimos ele
aceita até pedidos ousados, do tipo: “Não me abandones, não se
retire de mim”.
- FIM -

Casados e noivos, reservem na agenda a data do próximo
encontro Vida Melhor! Será dia 07 de novembro, às 19h30, com
o tema: "Relacionamento familiar em tempos de tecnologia”. O
palestrante será o Pr. Tércio Ribeiro, da 1ª Igreja Batista de
Maceió. Como sempre, será uma noite de edificação,
comunhão e diversão. Casais de namorados interessados em
participar devem procurar os integrantes do ministério de
casais. Para o nosso momento de comunhão todos os casais
devem trazer pratinhos de doces e salgados (mulheres) e sucos
e refrigerantes (homens).

EBD PARA NOVOS CONVERTIDOS
Você que está iniciando sua vida cristã venha fazer parte desta
classe e aprender os primeiros passos desta nova caminhada.
As aulas terão início no dia 11 de outubro, às 17 horas aqui na
Gênesis, na sala do Papo Jovem (primeira sala depois da
quadra). Aguardamos sua presença! Informações: Marcos
Bento (98851-7866) ou Jane (98831-5726)

ATENÇÃO MOTORISTAS!

RETIRO DA FAMÍLIA 2016
Estão abertas as pré-inscrições para o Retiro da Família 2016!
Os interessados deverão se inscrever via formulário online,
disponível no link www.ibgenesis.com.br/retiro2016, e
efetuar o pagamento na igreja à equipe de inscrições, liderada
pelo diácono Márcio, nos cultos de domingo. É importante
ressaltar que o formulário deverá ser preenchido
individualmente por todos que irão ao retiro, independente de
idade.
Caso não haja a comprovação de pagamento, sua inscrição será
excluída do banco de dados, abrindo vaga para outra pessoa.
Além desta fase, estaremos construindo as demais nestes
próximos meses e disponibilizando as informações em nosso
site. Desde já, contamos com sua oração para que Deus
derrame o seu Espírito Santo naqueles dias.
Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:
Acomodação

ENCONTRO VIDA MELHOR

À vista

A prazo (em até 6x)

Chalé

R$ 320,00

R$ 350,00

Alojamento

R$ 220,00

R$ 250,00

Barracas

R$ 180,00

R$ 210,00

O ministério diaconal solicita a todos os motoristas que
estacionem seus veículos de ré em todos os cultos.
Porque devemos estacionar de ré?
Æ Temos um melhor ângulo de visibilidade dos pedestres;
Æ Temos crianças na igreja e as mesmas passam correndo por
trás dos carros, não tendo noção do risco;
Æ Em caso de emergência é mais fácil a retirada do seu carro;
Æ Quanto maior for o carro menos visibilidade na ré se tem;
Æ Estatísticas: Nos EUA morrem cerca de 250 crianças por
ano atropeladas, na maioria das vezes, pelo próprio pai ou
mãe. QUASE UMA CRIANÇA POR DIA!
Vamos previnir! Agradecemos a sua compreensão.

12.Out
13.Out
15.Out
15.Out
15.Out
16.Out
17.Out
17.Out
17.Out
17.Out
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Ely Saca
Gabriel Matheus
Jenilson Gomes
Germanda Kalyne
Abnoã de Araújo
Aluísio Bandeira
José Carvalho
Fabiana Oliveira
Marta Maria
Daline da Silva

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

99108-9653
99128-8503
98876-6689
98822-5239
99947-8370
3344-4117
99978-6315
99600-8061
98812-6013
98843-9909

