08.Dez
09.Dez
10.Dez
10.Dez
11.Dez
12.Dez
12.Dez
12.Dez
12.Dez

:
:
:
:
:
:
:
:
:

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Carlos Alberto
Aldem Cordeiro
Danny H. de Andrade
Benedito Paulo
Elisanete Alves
João Victor
Adriana Amorim
Marcos Antônio
Carlos André

99807-7756
98853-0684
98866-6467
99134-7471
98822-0644
99974-1385
98898-5490
99803-3323
98820-9205

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório
Recepção 1

QUA
09/12

DOM (M)
13/12

DOM (N)
13/12

IOLANDA

-

DC. MARCELO

LANA

-

DANIELLA LIMA

ROSÂNGELA

JORGE

LUCIENE

M.BENTO/JANE

-

IRALDY/TEL

Recepção 2 ULISSES/ELIANE

-

MIRLANE/ARLEY

Mon./Port.

-

-

MÁRCIO/VALDILEIDE

Port.Lateral

-

-

-

Kids

-

-

SEBASTIÃO

-

-

OSÉAS/ALEXSANDRO/RENAN

Estac.

Maceió, 06 de dezembro de 2015 - Nº398
informativo semanal

Coordenador da semana: MARIA ESTELA (99944-4363)

Atividades Semanais

CONECTE-SE!
@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.

11

DEZEMBRO

TREINAMENTO MINISTÉRIO DIACONAL
15h, na Gênesis

12

DEZEMBRO

CASAMENTO COLETIVO
na Gênesis

13
CULTO SANTA CEIA
18h, na Gênesis

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

DEZEMBRO

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

CAFÉ

REGIONAL

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

20 DE DEZEMBRO

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

APÓS O CULTO

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 4

O LAÇO DESINSTALADO
PELO PERDÃO
pastorharry@ibgenesis.com.br

A passagem Bíblica que narra o encontro de Jesus com a
mulher adúltera, já se inicia de maneira revolucionária: "Jesus,
assentando-se, ensinava no templo" (Jo 8:2). Ele se assentava
em qualquer parapeito, degrau, calçada, barco, aonde fosse
quando o intuito era o alcance de vidas. Enquanto isso os
fariseus disputavam o púlpito e as melhores cadeiras nas
sinagogas. A diferença estava estabelecida, enquanto um
queria abençoar vidas, os outros queriam cargos, fama e
projeção.
Ele havia acabado de ensinar aos discípulos, estava saindo do
templo e enquanto se dirige para casa, um motim se forma em
sua direção. Dezenas de homens carregam uma mulher
segurando-a fortemente nos braços. Empurram, agridem
verbalmente. Ela, com as vestes rasgadas, os cabelos em
desalinho, chora, soluça implora piedade. Teria sido a mulher,
vitima de uma armação? Onde estaria o homem que adulterou
com ela? Por que omitiam parte da lei de Moisés que previa
apedrejamento para o casal? Vejam o que diz Levítico 20:10:
"Também o homem que adulterar com a mulher do outro
havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente
morrerá o adúltero e a adúltera".
A intenção não era fazer justiça, mas punir Jesus, a mulher era
uma espécie de "isca": "Na lei nos mandou Moisés que as tais
sejam apedrejadas, Tu, pois, que dizes?” - Jo 8:5. Enquanto os
homens seguram pedras nas mãos, desejam a sua morte,
Jesus se inclina para escrever na terra. Eles ficam surpresos
com a atitude de Jesus. Movimentam a cabeça em dúvida
enquanto olhares procuram resposta: "O que Ele está
fazendo?” Penso que o gesto de Jesus foi uma forma de aplacar
a ira, calar os insultos, si8lenciar as muitas vozes. Jesus se
inclina e eles silenciam, soltam à mulher, que em suspense
aguarda o desfecho: "Ele escrevia com o dedo na terra" - Jo
8:6. Gosto disto, porque depois o próprio vento poderia apagar
os pecados que ele devia estar escrevendo que alguns
daqueles homens haviam cometido.
Os representantes da lei ajuntam pedras esperando apenas
sua autorização ao massacre. Jesus resolve usar a graça, o
perdão imerecido estava para ser liberado, faltava apenas uma
estratégia para desinstalar o laço satânico que se formou em
volta do fato. E a iluminação vem: “Atire a primeira pedra o que
não tiver pecado algum” (Jo 8.7-8). Ele sabia que estava
falando com pecadores, e aquela era a estratégia inteligente
de desinstalar o laço.
Jesus escreve na terra de costas para eles. A segunda
agachada de Jesus, mais uma vez transforma a situação.
Obriga-os a refletir: "Saíram um a um a começar pelos mais
velhos". Envergonhados, feridos na consciência, soltam as

pedras ao chão. A graça não veio para condenar, mas para
salvar: "Nem eu também te condeno; vai-te e não peques mais"
João 8:11. A mulher profundamente agradecida sai correndo
pelas ruas segurando suas vestes rasgadas. Os acusadores
eram passíveis de condenação, pois ao resolverem não
apedrejar a mulher, também estavam confessando seus
pecados. No fim o perdão vence, alcança tanto a adúltera como
aos acusadores. A que conclusão chegamos? Que o perdão é a
ponte que Deus usa para nos alcançar na hora do nosso
fracasso, do nosso desespero.
- FIM -

JOGO DA COMUNHÃO
Se você é membro da Gênesis, venha participar do jogo da
comunhão! Com comunhão, nos tornamos um time dos sonhos
de Deus, unido. E essa união nos entrega um sentimento de
cooperação e apoio mútuo entre os componentes do time. Além
de aprendemos muito a estarmos em contato com nossos
irmãos, aprendemos principalmente com seus erros, acertos,
derrotas, vitórias e situações que aconteceram em suas vidas
que podemos vivenciar ou evitar nas nossas. Venha fazer parte
deste Time! Todas as segundas-feiras, a partir de 19h30, na
quadra poliesportiva da Igreja Batista Gênesis.
“Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união.”
(Salmos 130:1)

CASAMENTO COLETIVO
No próximo Sábado, 12 de dezembro, teremos mais uma edição
do nosso tradicional CASAMENTO COLETIVO realizado pelo
ministério Vida Melhor. Desta vez, serão quatro casais
afirmando SIM! Ore por cada casal que viverá esse momento
inesquecível.

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.

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:
► Nome do pai e da mãe completos,
► Nome da criança completo;
► Data de nascimento;
► Uma foto anexado ao e-mail.
Importante: a apresentação só será possível com todas as
informações solicitadas.

CAFÉ REGIONAL
Gostou do último café regional? No dia 20 dezembro teremos
mais! Programa-se para participar desse momento de
comunhão após o culto e ainda abençoar outras vidas. Toda a
renda será revertida para o próximo retiro esportivo. Os
ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos com a equipe
do Ministério de Esportes. Garanta já o seu!

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

