13.Dez
14.Dez
14.Dez
15.Dez
15.Dez
18.Dez
19.Dez
19.Dez

:
:
:
:
:
:
:
:

)
)
)
)
)
)
)
)

Cristiano Isaac
Cayenne Freitas
Gelza Maria
Maria Estela
Aparecida Feitosa
Tânia Regina
Laurênio Virgílio
Junilton Farias

98839-0914
98818-6323
98832-6120
99944-4363
98837-7685
99994-5466
98815-2278
99302-4883

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
16/12

DOM (M)
20/12

DOM (N)
20/12

OSMARI

-

LUIZ ANTÔNIO

ELISROBERTA

-

FABIANA OLIVEIRA

ROSÁRIA

ELIANE

MARINHO

Recepção 1 MARCELO/IZAURA

-

ANDRÉ/ANGÉLICA

Recepção 2 SILVIO/NICINHA

-

ELISROBERTA/MARCOS ANTÔNIO

Mon./Port.

-

-

RICARDO/AILDA

Port.Lateral

-

-

MARCUS WILLAMS

Kids

-

-

JORGE

Estac.

-

-

SILVIO/M. BENTO/MARCELO

Maceió, 13 de dezembro de 2015 - Nº399
informativo semanal

Coordenador da semana: YRWSON (99336-1605)

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.

18

DEZEMBRO

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
19h, na Gênesis

19 e 20

DEZEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

19

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

DEZEMBRO

CASAMENTO RONALDY E JANIELLY
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.

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

EBD
PARA NOVOS CONVERTIDOS
Informações página 3

A FARINHA MILAGROSA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque assim diz o SENHOR Deus de Israel: A farinha
da panela não se acabará, e o azeite da botija não
faltará até ao dia em que o SENHOR dê chuva sobre a
terra”. (I Reis 17:14)
Parece que milagre e farinha sempre andam juntos. É só pegar
um dicionário bíblico que você irá encontrar dezenas de
citações de farinha associadas a algum tipo de milagre ou
providência divina. Será? Com a prática mística de imantar ou
fluidificar objetos, muitas religiões ensinam que curas
espetaculares podem acontecer, enganando a muitos
incautos. Gente bem intencionada que absorvendo este ensino
praticam os exercícios de, por exemplo, orar por um copo de
água e depois bebendo a água acreditar que irão ficar curados.
Não percebem que estão transferindo a unção que produz o
milagre para peças de roupas, água ou quem sabe um
punhado de farinha.
É certo que peças de roupas de Paulo curava, a mulher que
tocou no vestido de Jesus também foi curada, mas o segredo
não estava na roupa e sim na unção. Se fosse assim, imagina
quando não valeria um metro de tecido de uma roupa de
Paulo? Todos iriam disputar a compra dele por uma fortuna. E a
quem estaria sendo atribuída a glória da cura? Lógico, ao
objeto. Para evitar que a sua glória fosse transferida para
objetos foi que Deus deu um sumiço na arca de Noé, na vara de
Moisés e em tantos outros objetos que em certos momentos da
história do povo de Deus faziam parte do contexto de um
milagre.
De todas as aparições da farinha associada a um milagre, a
mais famosa certamente foi a da viúva de Serepta (1 Rs
17:16). As circunstâncias eram muito especiais, Deus iria
sustentar Elias com uma viúva que não tinha posses, e que
pensava estar fazendo seu último prato de comida para depois
morrer de fome porque não tinha mais o que comer. O fato é
que diante da palavra profética de Elias de que não iria faltar
farinha na panela e azeite na botija, tanto a farinha como o
azeite começaram a se multiplicar misteriosa e
milagrosamente.
Desde criança quando ia almoçar na casa do meu avô ele dizia:
“Coma desta farinha que ela é milagrosa”. Ele repetia aquilo
com tanta insistência e convicção, que um dia curioso fui visitar
a casa de farinha que meu avô tinha na sua fazenda, para
tentar descobrir a causa da sua afirmação. O que descobri foi
uma coisa linda, a casa de farinha que já tinha visitado tantas
vezes na minha infância, onde um grupo de mulheres cantando
cânticos usados nas romarias, viagens que faziam anualmente
para Juazeiro no Ceará, devotas que eram do Pe. Cícero, gora
estava diferente. Dona Maria Biju havia se convertido ao
evangelho, sua experiência de conversão havia sido tão forte
que pelo seu testemunho a maioria das suas amigas foram
estimuladas a tomarem a mesma decisão. Quando cheguei à

casa de farinha todas estavam em oração aguardando a
temperatura do forno aquecer para queimar a farinha. Dona Biju
me contou que a fama da farinha segundo a má interpretação do
meu avô se deu porque muitas orações feitas ali naquele lugar,
enquanto amassavam a mandioca e queimavam a farinha,
haviam sido milagrosamente respondidas por Deus. Inclusive
no caso dela, uma cura espetacular havia sido feita por Deus em
um dos seus filhos, causa inclusive da sua conversão.
A visita àquela casa de farinha me fez tão bem que, desde aquele
dia sempre que posso coloco farinha no meu feijão. Não porque
creia que a farinha irá produzir milagres na minha vida, mas
porque me lembro da visita feita aquela casa de farinha, onde
aprendi que a oração salvará o doente, o Senhor o levantará e
serve até para perdoar pecados, conforme nos ensinou Tiago
5:15: – “E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o
levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados”.
- FIM -

ATENÇÃO MOTORISTAS!
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.

CAFÉ REGIONAL
CULTOS DE FIM DE ANO
CULTO DE NATAL - Quinta-feira, 24 de dezembro, às 20h
CULTO DA VIRADA - 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.

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 já iniciaram! Elas ocorrem sempre 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)

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.

Gostou do último café regional? No dia 20 dezembro teremos
mais! Programe-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

