APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
DIAS

A próxima apresentação será no dia 20 de dezembro. Os
interessados devem enviar um e-mail, até o dia 16 de
dezembro, para secretaria@ibgenesis.com.br contendo
nome do pai e da mãe completos; nome da criança; data de
nascimento; e uma foto anexada ao e-mail.

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório
Recepção 1

24.Nov
24.Nov
25.Nov
26.Nov
27.Nov

:
:
:
:
:

)
)
)
)
)

Ivoneide Pereira
Patricy de Melo
Josué Araújo
André Mendonça
Rodrigo Medeiros

98705-6246
98802-9529
98835-3047
98833-7103
98817-1917

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
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;

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
Meditação

8 Grupos Pequenos;

NOVEMBRO

DOM (M)
29/11

DOM (N)
29/11

LUIZ ANTÔNIO

-

PR. JESSÉ

IZABELLI

-

MIRLANE

ROSÂNGELA

ESTELA

MARCOS BENTO

NATALÍCIO/LANA

-

NIREIDE/LUCIENE

Recepção 2 SEBASTIÃO/EDILEUZA

-

DANIELLA/MARCOS ANTÔNIO

Mon./Port.

-

-

MANOEL/ROBERTA

Port.Lateral

-

-

-

Kids

-

-

RICARDO

-

-

PAULO/BONIFÁCIO/ANDRÉ

Estac.

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.

Maceió, 22 de novembro de 2015 - Nº396
informativo semanal

Coordenador da semana: PAULO (9 8823-8354)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

QUA
25/11

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Informações página 3

MAIS QUE UM SENTIMENTO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma
aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios,
cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo
aquilo que havia sucedido”.
(Lucas 24:13-14)
É lógico que a desilusão é um sentimento. Ela pressupõe que
nos enganamos sobre algo, e quando se dá esta constatação.
Torna-se uma fábrica de sentimentos negativos, tais como:
tristeza, amargura, perda da esperança, descrença,
desapontamento, frustação e até a anulação da fé. Como
apenas uma constatação pode produzir tantos sentimentos
ruins? O adversário das nossas almas se aproveita da
fragilidade das nossas emoções, da janela aberta por uma
desilusão, e entra trazendo consigo um espírito contencioso da
nossa evolução e cura das nossas emoções. É lógico que a
desilusão por isto se torna mais que um sentimento, torna-se a
grande oportunidade que o inimigo tem de nos vencer através
de nós mesmos. Os impactos que ele produz nestas horas são
tão grandes que a reação normal é perdermos o sentido da
vida, sentirmos vontade de pararmos de viver.
Os dois discípulos que voltavam para Emaús nos emprestam o
conhecimento dos efeitos danosos que uma decepção pode
proporcionar na alma humana. Certamente eles deviam ter
chorado muito nas primeiras horas depois da morte de Jesus
em Jerusalém, mas o ato seguinte foi curioso, revela o primeiro
prejuízo produzido pela desilusão: Deserção, desistência. Eles
se tornaram desertores, traçaram o sozinhos o caminho de
volta, do abandono da fé em Cristo. Era um flagrante do abano
da instrução clara e específica recebida de Jesus: (Lucas
24:49) - “E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai;
ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder”. Eles não ficaram aguardando a
promessa, nem os esclarecimentos reveladores que seriam
proporcionados pela obediência à instrução recebida. A
segunda percepção que a cena produz em minha alma é que a
frustração produz um impacto tão forte nas emoções que
acorrenta a alma. Veja que eles não conversavam sobre outra
coisa. Alguém que passou por uma frustração fica
obsessivamente acorrentado a ela, o pensamento estará
ligado a frustração o tempo todo, o que amargura a alma e
fermenta a experiência negativa produzindo proporções que
ela não tinha.
Durante todo caminho de volta a Emaús eles só falavam da
cena impactante que haviam presenciado (14). Procure
desviar seus pensamentos quando algo parecido acontecer
com você, alimente sua alma de motivações positivas para que
os impactos da decepção passem. A cena seguinte é das mais
interessantes da bíblia, pois iremos ver Jesus ressurreto indo
de encontro aos dois desertores desanimados. Todas as
aparições de Jesus depois da sua morte tinham como objetivo

reanimar a fé de pessoas frustradas com sua trágica partida. Aí
vejo um terceiro prejuízo que uma forte desilusão produz na
alma: Cegueira. Eles caminharam vários quilômetros com Jesus
que interagia e dialogava com eles sem perceber que o
companheiro de viagem era o próprio Jesus. É curioso o
confronto e a abordagem magnífica de Deus: (Lucas 24:17) – “E
ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais
entre vós, e por que estais tristes?” Ele estava tentando produzir
emoções lúcidas naqueles dois discípulos que haviam cegado
pela força do impacto do que viram. Os discípulos não
perceberam, estavam cegos pelo impacto produzido pela morte
de cruz. Cléopas, um deles, ainda chegou a questionar: (Lucas
24:18) – “És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as
coisas que nela têm sucedido nestes dias?” Talvez sendo um
estrangeiro, um caminhante, um passante, um turista, você não
saiba o que se sucedeu em Jerusalém, sugeriu. Jesus reabre o
diálogo provocando: (Lucas 24:19) – “E ele lhes perguntou:
Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus
Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e
palavras diante de Deus e de todo o povo”.
A cena final revela que ao chegarem em Emaús, já em casa, no
partir peculiar e único do pão daquela forma, percebem que
estavam diante do próprio Jesus ressurreto. Era tarde para
desfrutar, Jesus foi embora deixando novas motivações e um
profundo sentimento de oportunidade perdida. Eles se
reintegram depois daquela experiência, voltam para Jerusalém
para contar aos discípulos o que viram, e para reafirmar agora a
fé. A conclusão que tiramos de tudo isto é que a desilusão é um
sentimento, mas é muito mais que isto, ela é uma ladra das
motivações corretas e da força produzida pela fé. No dia em que
perder os estímulos, no dia que uma desilusão invadir sua alma,
abra bem os olhos, Jesus pode estar ao seu lado, caminhando
com você, ajudando a atravessar aquele momento difícil com
facilidade e reanimando sua fé.
- FIM -

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), e massagem terapêutica (R$ 30).
Aproveite a promoção: kit completo por apenas R$ 120.
Todos os sábados, das 8h às 17h.
Local: Rua Tereza de Azevedo N° 1030 – Farol
Mais informações: Cida (98704-8498 ou 99305-5234)
Vera (98862-8592)
A renda será revertida para a realização do Retiro Esportivo.

CASAMENTO COLETIVO
Aos casais inscritos para o Casamento Coletivo e àqueles que
ainda desejam participar, as reuniões para este evento estão
acontecendo todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h, até o
dia 9 de dezembro, na sala Gamaliel da EBD. É importante frisar
que só poderão participar do Casamento Coletivo os casais que
participarem das reuniões de alinhamento e organização das
ações que serão desenvolvidas no dia do evento. O casamento
será realizado no dia 12 de dezembro, às 20h, na Gênesis. Os
casais interessados deverão procurar os integrantes do
Ministério Vida Melhor ou os líderes de Grupos Pequenos.

CAFÉ REGIONAL
No próximo domingo (29/11), no final do culto, teremos um
delicioso café regional. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser
adquiridos com a equipe do Ministério de Esportes. Toda a
renda será revertida para o próximo Retiro Esportivo.

CULTO DE MISSÕES
No domingo, 6 de dezembro, às 18h, teremos o último Culto de
Missões do ano: Brasil: minha nação, minha missão!
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!

RETIRO DA FAMÍLIA 2016
As inscrições para o Retiro da Família 2016 continuam abertas!
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. 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

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

