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
18/11

Dirigente

DOM (M)
22/11

OSMARI

-

PASTORA

-

LUCIENE

Ofertório

MARCELO

RITA

BONIFÁCIO

Recepção 1 RENALDA/OSMARI

-

LÉO/CIDA

Recepção 2 LINALDO/FABIANA

-

JANE/MARCOS BENTO

Mon./Port.

-

-

JORGE/ELZA

Port.Lateral

-

-

-

Kids

-

-

HÉLIO

-

-

MARINHO/ALEXSANDRO/MÁRCIO

Estac.

Coordenador da semana: NICINHA (9 9997-9500)

@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.

20 a 22

NOVEMBRO

ACAMP EJAD 2015
externo

27

NOVEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
às 19h, na Gênesis

28 e 29
SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
na Gênesis

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

NOVEMBRO

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
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

Maceió, 15 de novembro de 2015 - Nº395

PB. DILSON

Água

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

DOM (N)
22/11

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

informativo semanal

HOMEM DE DORES
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e,
como um de quem os homens escondiam o rosto, era
desprezado, e não fizemos dele caso algum”.
(Isaías 53:3)
Na descrição profética acerca das experiências que iriam ser
vividas por Jesus quando encarnasse a sua missão de salvador
da humanidade está lá cravado o aviso: “Homem de Dores”. O
título que Isaías deu a Jesus era profundamente coerente com
as experiências terrenas que o Messias iria viver. Dores
emocionais, físicas e dores espirituais. Entre as dores
emocionais, as duas primeiras já desfilam garbosamente na
abertura do texto: Desprezado, rejeitado. Você já foi preterido,
desprezado alguma vez na vida? Quando isto acontece um
sentimento de inadequação, impotência e de inferioridade
entram avassaladoramente no coração do homem. Mas ele
veio para sofrer as mesmas dores pelas quais passam os
homens, e para ser homem de dores teria que passar por isto.
A rejeição é elevada a potência máxima quando ele é traído e
vendido por um amigo e julgado por um tribunal religioso
injusto. Logo ele que havia vindo para instalar a religião pura,
para dar sua vida pelos pecadores para perdão de seus
pecados, ter que passar por duto isto? Sim, para ser homem de
dores teria que ser experimentado e aprovado em dores.
O quadro visto pelo profeta messiânico era mesmo o da cruz, e
lá o sentimento coletivo de abandono, porque um a um seus
discípulos foram o abandonando na caminhada, nos últimos
passos, era nada diante do sentimento de abandono que sentiu
do próprio pai. Foi tão forte que ele clamou: (Mateus 27:46) “E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lamá sabactâni; isto é, Deus meu, Deus meu, por que
me desamparaste?” Aqui foi forte, profundamente
desesperador o sentimento que invade seu coração, porém
fazia sentido. Ali, exatamente naquela hora, Ele estava
levando os pecados de toda humanidade sobre si. Eu imagino
que naquela hora o pai tenha fechado os olhos para não ver o
sofrimento do filho. Em seu lugar eu faria isto.
O retrato da cruz era desolador. O Cristo que tantas vezes foi
ovacionado e aclamado por multidões em êxtase devido às
curas espetaculares que fazia, naquela hora, estava
desfigurado por horas de castigo, rosto ensopado de sangue
fruto dos cravos da coroa de espinhos que perfuravam a pele
de sua cabeça e face, semblante de dor emocional, física,
espiritual, irreconhecível. As pessoas passavam e meneavam a
cabeça neste exato momento. Era como quem se dissesse:
“Olhem o que foi feito daquele que se dizia ser o filho de Deus”.
O descrédito era geral.
O homem de dores tomba e morto vai ao chão, para depois ser

enterrado em um túmulo empresado. A saga de horrores agora
vivia suas piores horas. Com o Cristo sem vida, a fé de muitos
desmorona. São necessários três dias de silêncio absoluto e
consternação plena para que se cumpra outra profecia tantas
vezes dita por ele próprio inclusive. O homem de dores
ressuscita, e agora começa a reanimar a fé daqueles que
sofreram uma verdadeira implosão da sua crença racional na
sua morte. Um a um ele vai restaurando, até que o homem de
dores sobe, é recebido gloriosamente no céu pelo pai e pelos
anjos. Havia cumprido a missão, havia vencido a morte, o
pecado e estava apto para interceder junto ao Pai por nós. E é
exatamente isto que ele faz conosco todos os dias, seu braço
forte está estendido para nos salvar.

PROJETO SAÚDE SOLIDÁRIA
Não deixem de participar do Projeto Saúde Solidária, você
cuidará da sua saúde e beleza e também irá abençoar o RETIRO
ESPORTIVO. Estamos oferecendo Limpeza de Pele (R$ 50),
Massagem Anti-Stress (R$ 25), Photodome (R$ 40), Depilação
decote e axilas (R$ 25), Massagem Terapêutica (R$ 30).
Aproveite a promoção, Kit completo por apenas R$ 120.
Todos os sábados a partir das 8 até às 17 horas.
Local: Rua Tereza de Azevedo N° 1030 – Farol
Maiores informações: Cida (98704-8498 ou 99305-5234)
Vera (98862-8592)
Toda renda será revertida para a realização do Retiro Esportivo.

- FIM -

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

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.

Aos casais inscritos para o Casamento Coletivo e àqueles que
ainda desejam participarem, as reuniões para este evento está
acontecendo todas as quartas-feiras das 19h30 às 20h, até o
dia 09/12/2015, na sala Gamaliel da EBD. É importante frisar
que só poderá participar do Casamento Coletivo os casais que
participarem das reuniões de alinhamento e organização das
ações que serão desenvolvidas no dia do evento que se dará no
dia 12/12/2015, às 20h, na Gênesis. Os casais que desejarem
participar deverão procurar os integrantes do Ministério Vida
Melhor e os Líderes de GP’s.

EJAD ACAMP 2015
Nosso acampamento O MARCO está chegando! Restam poucas
vagas para servir e participar. Não perca a oportunidade de
viver dias marcantes!

CULTO DE MISSÕES
No próximo dia 6 de dezembro teremos o último Culto de
Missões do ano. Juntos, vamos conhecer mais sobre a realidade
missionária do Brasil e dos povos não alcançados em nossa
nação. Vamos juntos orar por nosso país. Venha de verde e
amarelo!
Brasil: minha nação, minha missão!
6 de dezembro // 18h // na IBG

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:
Acomodação

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

16.Nov
16.Nov
16.Nov
17.Nov
18.Nov
20.Nov

:
:
:
:
:
:

Jesidiael Neris
Antônio José
Maria Aparecida
Letícia Rafaelly
Jônatas Emanuel
Verônica Puça

)
)
)
)
)
)

99991-0576
98837-7577
99371-1700
99147-7635
3241-5355
98862-8592

