DIAS

15.Fev : Elayne Barros

) 98838-3634

15.Fev : Antônio Lima

) 99126-6661

SERVIÇO

QUA
17/02

Dirigente

DOM (M)
21/02

MARCELO

DOM (N)
21/02

-

PB. GILVAN

DANIELLA LIMA

-

DANIELA PEREIRA

LUIZ HONORATO

ELISROBERTA

JAMESON

16.Fev : Carolina Neris

) 98881-8807

Água

18.Fev : Francisco Luís

) 99108-7145

Ofertório

19.Fev : Sônia Aparecida

) 98874-6103

Recepção 1 LUIZ S./VALDELANIA

-

MANOEL/ELISROBERTA

IRALDY/TEL

-

OSMARI/RICARDO DIAS

20.Fev : Valdileide de Araújo

) 98856-7504

Recepção 2
Mon./Port.

-

-

ANTÔNIO/ELENI

20.Fev : Damiana Vieira

) 98840-8063

Port.Lateral

-

-

BONIFÁCIO

Kids

-

-

MARCOS BENTO

-

-

HÉLIO/MARINHO/GETÚLIO

Estac.

Maceió, 14 de fevereiro de 2016 - Nº407
informativo semanal

Coordenador da semana: FABIANA OLIVEIRA (99660-0622)

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

06 a 09

FEVEREIRO

RETIRO DA FAMÍLIA 2016
no Rancho Pé de Pinhão

14

FEVEREIRO

SANTA CEIA DO SENHOR
na Igreja Batista Gênesis

16

FEVEREIRO

FORMATURA ODONTOLOGIA UFAL
no Igreja Batista Gênesis

"Tornai-vos, pois,
praticantes da
palavra e não
somente ouvintes,
enganando-vos a
vós mesmos."
Tiago 1:22
Meditação
O que sabemos e o
que acreditamos não
significam muita
coisa se não afetam
como vivemos no
nosso cotidiano. Puro
e simples, a fé não
vivida diariamente
não é fé; é uma
fachada. Assim como
Jesus nos disse que
devemos praticar o
que aprendemos
dEle, seu irmão Tiago
nos lembra a mesma
coisa: quando
aprendemos a
verdade da palavra
de Deus, só resta
uma coisa para fazer:
praticá-la!

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 Masc (Quadra da Igreja)
19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
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 - Esportes
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 4

MATANDO O JUDAS QUE
EXISTE EM NÓS
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e
o serviu aos discípulos, recomendando: Isto é o meu
corpo oferecido em favor de vós; fazei isto em
memória de mim”.
(Lucas 22.19)

Isto me lembra à brincadeira infantil que existia na época da
semana santa, quando fazíamos um boneco de pano,
denominávamos o boneco de Judas e metíamos o pau até
estraçalhar todo o boneco. Na verdade estávamos olhando para
fora quando fazíamos isto, quando na verdade deveríamos estar
olhando para dentro, para matar o Judas que habita em nós.

INFORMAÇÃO GERAL
A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de
nossa quadra, TODAS as atividades esportivas estão
suspensas até que as obras sejam concluídas. Para maiores
informações, procure o diácono Ulisses. Agradecemos a
compreensão de todos.

- FIM O povo de Deus sempre manifestou ao longo dos anos uma
mente muito esquecida em relação aos benefícios feitos por
Deus. A ingratidão é um destes sentimentos mais monstruosos
que existe na relação do homem, quer seja em relação ao seu
semelhante ou em relação ao próprio Deus. Deus reclama disto
no Salmo 95:10: - “Durante quarenta anos permaneci irado
contra aquela geração e declarei: Este é um povo de coração
ingrato, que não reconhece meus caminhos”. Ainda que Ele
tenha feito tantos milagres, ainda que tenha sustentado eles
durante toda travessia de forma sobrenatural com o maná que
caia do céu, ainda que houvesse protegido e guiado com uma
nuvem que fazia sombra pelo dia e com uma coluna de fogo
que aquecia pela noite, frequentemente sentiam saudades do
Egito onde eram escravos.
A noite da Ceia de Cristo com os discípulos foi um memorial.
Outro flagrante de ingratidão estaria sendo posto diante dos
olhos de toda humanidade. Ela pegaria todos desprevenidos,
pois o que parecia ser um jatar comum como ele deve ter tido
tantos com os discípulos, tornou-se uma noite de anúncio
profético. Nela ele anunciou não apenas o seu martírio, mas
que também entre eles estava o que havia disparado o estopim
desta bomba. Judas havia sido escolhido por Jesus para cuidar
das finanças, o que pressupõe que seria alguém da extrema
confiança do Mestre. A traição viria de quem ninguém
esperava. Curiosamente ele vendeu a indicação de Jesus por
trinte moedas de prata, o valor que se cobrava por um bom
escravo. As surpresas não estavam reservadas apenas ao
anúncio, mas diante da ausência de confissão ele próprio faria
o anúncio: “Será aquele para quem eu servir o pão embebido
em vinho”. O fato é que na fração de minutos entre o anúncio e
a revelação de quem era o traidor, todos se acharam potenciais
candidatos. Um verdadeiro escândalo naquela noite de
despedida de Jesus dos seus discípulos. Depois que soube ser
ele o traidor, fato que obviamente já sabia, mas agora diante
da revelação de Jesus de que já conhecia seu incrível feito,
Judas não se arrepende e sai da Ceia antes do hino final. Por
isto Paulo assevera que quem participa da Ceia em pecado, o
faz para sua própria condenação.
Quando Cristo pediu para oficiarmos a Ceia em memória do
seu sacrifício, estava pensando em combater o esquecimento
tão sempre presente no convívio entre o homem e Deus. A
cada pão, a cada gole de vinho, uma viva lembrança de que ele
foi à cruz para aniquilar as consequências dos nossos pecados.

TREINAMENTO
CORAL ADORA KIDS
O Coral Infantil Adora Kids está de volta e os ensaios também!
A partir da próxima quarta-feira (17) estaremos retomando os
ensaios. Pedimos aos pais que não deixem seus filhos de fora e
tragam os seus pequeninos aos ensaios, para que desde
pequenos sejam ensinados a louvar e adorar ao nosso Deus.
Mais informações com Manoel Brasil (98806-4113), Elisroberta
(98806-0998) ou Vera (98862-8592).

A liderança do ministério diaconal comunica a todos os
diáconos e obreiros que, no dia 12 de março, às 15hs,
ocorrerá um treinamento prático visando melhorias na
prestação de nossos serviços no estacionamento da igreja. A
presença de todos é indispensável. Para mais informações,
procure o diácono Manoel Brasil ou entre em contato pelo
número (82) 98806-4113.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
MUDANÇAS NO ESTACIONAMENTO:
FIQUE ATENTO!
Com o objetivo de otimizar o número de carros no
estacionamento, a diaconia, em breve, tomará algumas
medidas importantes:
* Os carros em alguns setores do estacionamento precisarão ser
enfileirados, "trancando" uns aos outros. Sendo assim, pedimos
para que, assim que terminar o culto, retire seu veículo para
permitir a saída dos outros veículos. Caso tenha reunião ou
outro compromisso após o culto, pode procurar outra vaga
disponível no estacionamento e voltar pra sua responsabilidade;
* Os carros utilitários deverão ser estacionados,
obrigatoriamente, no lado direito do setor 3 do estacionamento
(em frente à quadra);
* Teremos vagas exclusivas para deficientes físicos, mais
próximas à rampa da entrada do templo;
* Não será permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia
para deficiente visual da igreja. São duas multas, uma é infração
grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$ 127,69 de
multa (além da remoção do veículo) e a outra é gravíssima,
representa 7 pontos na CNH e pode custar R$ 191,54 de multa
(além da remoção do veículo);
* Lembre-se: por questões de segurança das crianças e
facilidade para manobrar, recomendamos estacionar sempre de
ré!
Agradecemos a compreensão!

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 21 de fevereiro. Para isto você
deve mandar um e-mail até o dia 17 de fevereiro 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.

MEGA CULTO
Convidamos até 14 anos a participarem do Mega Culto que
ocorre no mesmo horário do Culto da Família, aos domingos
(18h às 20h), na sala de aula do primeiro andar, com exceção
em dias de santa ceia. Temos tido momentos abençoados com
muito louvor e adoração a Deus. Você não vai querer ficar fora
dessa, vai?! Estamos lhe esperando!

INTERCESSÃO
O Senhor se agrada de que dediquemos um tempo de atenção
exclusiva a Ele. A oração é condição essencial para a
solidificação da nossa fé. Venha participar dos momentos de
intercessão que ocorrem todos os domingos, às 17h e às
quartas, 19h, na Gênesis. Aguardamos você!

