DIAS

30.Nov : Maria Cícera

) 98818-6861

01.Dez : Maria Lúcia

) 99317-6371

SERVIÇO
Dirigente

QUA
02/12

DOM (M)
06/12

DOM (N)
06/12

MARCOS BENTO

-

ERIVALDO

01.Dez : Danielle Soares

) 98815-2283

02.Dez : Ivanaldo José

) 98887-2504

Ofertório

02.Dez : Renalda Neris

) 98813-7826

Recepção 1 LINALDO/FABIANA

-

BONIFÁCIO/EDILENE

02.Dez : Luciél Verício

) 99103-5540

Recepção 2 RENAN/PASTORA

-

RENALDA/MARCUS WILLAMS

02.Dez : Nelma Pereira

) 98885-6011

Mon./Port.

-

-

HÉLIO/DANIELLA

04.Dez : José Rodrigues

) 98819-6498

Port.Lateral

-

-

NATALÍCIO

) 99807-1953

-

-

FABIANO

05.Dez : Willigledson Constante

Kids
Estac.

-

-

ADRIANO/ALEXSANDRO/MANOEL

05.Dez : Priscila Cavalcanti

) 98812-6554

Água

RITA

-

ELZA

IZABELLI

ANTÔNIO

ELENI

@ibgenesismaceio

/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;

Meditação

8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

04

DEZEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
às 19h, na Gênesis

05

DEZEMBRO

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

11

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

DEZEMBRO

TREINAMENTO MINISTÉRIO DIACONAL
15h, na Gênesis

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: SEBASTIÃO (9 9196-0633)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 29 de novembro de 2015 - Nº397

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

CULTO DE

MISSÕES
PRÓXIMO DOMINGO // NA GÊNESIS

Informações página 3

DILEMA DE UMA VIDA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a
Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?”.
(Êxodo 3.11)
Todo final de ano quando termina o ciclo de um ano e inicia o do
outro, apenas por esta passagem, todos se enchem de
esperança de que as coisas irão mudar. Conquistas que agente
imaginava serem possíveis de alcançar e não conseguiu são
facilmente transferíveis para o ano seguinte.
Albert Einstein, o grande cientista da nossa era, certa vez
declarou que: “Eu preciso estar disposto a desistir do que
sou, para me tornar o que serei”. Este parece ser um dos
maiores dilemas que temos que enfrentar e decifrar na vida.
Nada muda apenas porque o ano muda, porém tudo muda se
estive disposto a desistir do que sou, para me tornar quem
serei. Este é o primeiro grande passo,
sair da inércia,
renunciar o estado cômodo de vida é o dilema proposto. Nós
queremos avançar mais, conquistar mais, fazer mais, porém
para que tudo isto seja alcançado, passos decisivos têm que
ser dado e alguns deles pedem a rara decisão de ser diferente,
de se doar muito mais. Há muitos anos atrás conheci uma linda
mulher de Deus que sofreu o infortúnio de ter perdido o pai e a
mãe muito cedo em um acidente automobilístico. Pelo efeito do
trágico evento, foi morar com uma tia até se formar em
medicina, quando começou a trabalhar e finalmente teve
condições de se sustentar. Nesta fase da dor da perda dos seus
pais, como se fora uma compensação divina, veio a conhecer a
Jesus como salvador. Na igreja conheceu um rapaz muito
pobre pelo qual se apaixonou. Todos deram conselhos
contrários, mas ela resolveu ir em frente, resolveu dar vazão
ao amor e investir na vida do moço. Assim que casou passou a
trabalhar em seu coração e mente, para que voltasse a
estudar. O moço voltou a estudar, terminou o científico, cursou
faculdade e passou em um concurso se tornando engenheiro
da aeronáutica. Tudo só foi possível pelo estímulo da esposa,
ela tinha um plano e resolveu colocá-lo em prática, mas
também porque ele estava decidido a dar uma guinada em sua
vida para corresponder ao amor daquela mulher. O suporte
que ela lhe deu durante todos os anos do curso foi
fundamental, mas milagre da mudança e da transformação só
se deu porque ele resolveu desistir do que era, para avançar na
direção do que um dia seria.
Quando Deus chamou Moisés para o grande desafio de libertar
seu povo do Egito, este dilema veio à tona. Ele havia saído
foragido do Egito, havia uma ordem de prisão o aguardando
naquela terra, afinal havia matado um egípcio que espancava
um escravo hebreu. Desistir de quem era agora com a vidinha
toda arrumada na casa de Jetro seu tio e sogro para voltar ao
Egito, parecia uma idéia sem equilíbrio e uma provocação a
prudência. Com bom senso, uma boa dose de obediência e
disposição de atender ao chamado de Deus, Moisés foi
deixando de ser quem era e se transformando em um: grande

profeta, legislador, condutor de vidas, amigo de Deus, uma das
maiores referências de “homem de Deus” de todos os tempos.
Estimulado pelo Senhor, desistiu de ser quem era, para ser
transformado em tudo o que foi. Olhar para o desafio proposto
por Deus a Moisés, perceber o resultado final da sua obediência,
da sua disposição de ser alguém que na hora do chamado ainda
não era, nos desafia a abraçarmos horizontes maiores.
O final do ano já se aproxima, e o grande desafio que poderá
levá-lo as grandes conquistas reservados por Deus par você está
dependendo apenas de uma decisão sua. Se resolver desistir de
ser quem você é, para se tornar quem Deus planejou para que
fosse, terá acontecido com você o que ocorreu com Paulo:
Filipenses 3.13-14 – “Irmãos, não penso que eu mesmo já o
tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das
coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão
adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do
chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”. Paulo foi alguém
que decifrou este dilema, que descobriu que para ser quem Deus
propôs que fosse, seria necessário antes deixar de ser quem era.
E foi o que fez. Abandonando o farisaísmo, abraçou a fé cristã.
Você está disposto a fazer o mesmo também?
- FIM -

CULTOS DE FIM DE ANO
Culto de Natal

Culto da Virada

...................................

.....................................

Quinta-feira,
24 de dezembro, às 20h

Quinta-feira
31 de dezembro, às 22h

Nestas duas semanas em que acontecem os Cultos de Natal e
da Virada NÃO teremos o Culto de Cura e Libertação, que
aconteceriam nos dias 23 e 30 de dezembro. Voltaremos com
a programação normal das quartas-feiras a partir do dia 06
de janeiro de 2016.

MOMENTO GERAÇÕES
Já está com saudades de tudo o que vivemos no nosso Ejad
Acamp? Não se preocupe! No nosso próximo Momento
Gerações, dia 5 de dezembro, às 18h30, vamos relembrar o
que vivemos e compartilhar testemunhos. Traga um visitante e
um pratinho ou refrigerante/suco para o momento de
comunhão depois do culto.
REMEMBER EJAD ACAMP
5.DEZ /// 18h30
NA GÊNESIS

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

CAFÉ REGIONAL
Não esqueça! Hoje, após 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!

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.

