ESPAÇO BUSINESS
10.Abr : Rebeca Joyce

) 3033-9035

11.Abr : Mirlane Taciana

) 99327-0200

12.Abr : Mateus Saulo

) 99381-5192

13.Abr : Gladys dos Santos

) 99933-2544

13.Abr : Kevim de Lima

) 98892-5153

14.Abr : Camila de Queiroz

) 3235-1458

16.Abr : Marli de Aguiar

) 3235-1516

16.Abr : Eduardo Pantaleão

) 99371-1866

MAQFIT
Revenda de máquinas e acessórios para ginástica
Endereço: Av. Fernandes Lima, 4538 - Farol
CEP. 57050-000 - Maceió/AL
Fones: (82) 3338-2668 / 99930-3067
E-mail: maqfit.al@gmail.com

@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;

"Agora, pois,
SENHOR, que
espero eu? A minha
esperança está em
ti." Salmos 39:7

5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

15 a 17

ABRIL

XIV ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

21

ABRIL

FERIADO - TIRADENTES
-

23

ABRIL

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
das 19h às 21h30, no 1º andar

Não há ninguém em
quem possamos
esperar com tanta
certeza de ajuda,
como no Deus do
Céu, o Senhor da
vida. Na verdade,
Ele é o Único Senhor
que não muda.
Mudarão os céus e a
terra, o mar e tudo
o que nele há, mas a
Palavra, o Verbo de
Deus, jamais
mudará! Permanece
igual a Si mesmo
para sempre,
portanto, podemos
confiar na Sua
Pessoa.

informativo semanal

Se você tem uma empresa e gostaria de divulgá-la
gratuitamente, o Espaço Business é para você! Envie seu
logotipo junto com as informações acima para
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a
cada informativo. Aproveite!
Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 10 de abril de 2016 - Nº415

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
82-98877.2550/99990.9030
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

Ver página 2

ESPELHO NA ALMA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se
não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será
o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.”.
(Gênesis 4:7)
A vida é construída por atos e o futuro é resultado do somatório
dos atos passados. Quase nunca paramos para refletir sobre
nossos atos, somos muito mais afeitos a olhar a vida dos
outros do que a nossa. Esta sim é nossa especialidade, e
também a motivação para não nos darmos bem na vida.
Precisamos deste espelho na alma para que possamos nos
observar, combater o mal antes que ele se instale e produza
seus prejuízos.
Se Caim tivesse um espelho na alma, certamente haveria
percebido os primeiros sinais de mudança no seu
comportamento, identificaria as primeiras reações estranhas
no seu coração. A mudança de sentimento ou comportamento
são os primeiros sintomas de algo vai mal. Eles são o gatilho da
alma, avisam acerca do perigo próximo. O curioso é que todos
percebem isto em nós; amigos, esposa, filhos reclamam de um
comportamento alterado, de horários administrados de forma
diferente e de reações diferentes das habituais, mas
preferimos negar e fugir do que enfrentar o problema de
frente. É como o marido que muda seu comportamento com a
esposa e ela sufocada passa anos reclamando, mas ele não
melhora. Isto dura até que não suportando mais ela resolve
partir a relação. Assustado e depressivo ele diz: “Não esperava
que isto terminasse assim!” Como não? Todos os sinais eram
evidentes, será que só ele não viu?
O diálogo de Deus com Caim é didático e elucidativo. Ele
propõe que o maior adversário do homem é o próprio homem,
que altera sentimentos, comportamentos, e não combate o
mal que ele próprio alimentou e deixou se instalar na sua alma.
Espelho da alma ausente, trincado ou em desuso, não percebe
o precipício que se forma a sua frente. Caim não administrou o
ciúme, e porta da alma rangendo, denunciando que vai abrir
através deste sentimento pequeno, encontra o pecado à
espreita, ele estava apenas esperando a porta se abrir para
entrar. Ele peca, mata Abel, espiritualmente Caim agora está
morto (Tg 1:5).
Perceba que a questão toda passa por aceitação ou não
aceitação, aprovação ou reprovação, por fazer bem ou não
fazer bem. O que está em disputa é quem controla o coração do
homem. No caso de Caim, infelizmente sem espelho na alma
para combater o pecado que desejava se instalar, pecou grave.
Seu erro se repete em milhões de pessoas todos os dias. A falta
de um uma vigilância nos sentimentos e comportamento nos
torna débeis, abobalhados, não percebemos a aproximação de
Satanás.

O problema do homem sempre esteve relacionado ao desejo,
quando não disciplinamos o que desejamos literalmente nos
tornamos servos dele. É como a criancinha que depois de uma
aula sobre Golias e Davi, pergunta a mãe: “Mãe eu posso pegar
uma pedra para meter na cabeça do Vinicius? Ele é muito mal,
reina nas minhas coisas todos os dias”. É assim, a semente do
pecado habita em nós, gerando desejos ruins desde a infância.
Compete a mim e a você dominá-los.
- FIM -

DANCE PARA DEUS!
O Ministério de Dança convida a você que tem mais de 15 anos
(homens e mulheres) e tem habilidade e chamado para dançar
para Deus a entrar para o ministério. Os ensaios são sempre
aos sábados, às 15hs, na sala de dança. Os interessados devem
procurar a irmã Thayse Mary (98864-4327/9900-4589).
As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às
14h com a Tia Leka (98853-8032).

ESPAÇO BUSINESS
Divulgue sua empresa gratuitamente neste informativo!
Veja como na página 6

NOVOS TEMPOS, NOVA VIDA
Este convite é para você que é viúva, divorciada ou solteira e tem
mais de 40 anos. Iniciamos um GP (Grupos Pequenos) voltado
para esse segmento em nossa Igreja. Se você se enquadra neste
perfil, entre em contato com a Osmari Valverde pelos fones
99620-0003/98801-7695.
“Porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás
e avanço para o que está na minha frente.”
Filipenses 3:13b

ACHADOS E PERDIDOS
Informamos que foi encontrado no berçário uma aliança
dourada. Se você perdeu uma aliança e acha que esta lhe
pertence, entre em contato com a secretaria da igreja.

XIV ECC
De 15 a 17 deste mês realizaremos o nosso XIV ECC (Encontro
de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um
serviço da Igreja, em favor da evangelização das famílias.
Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da
família, mostrando pistas para que os casais se reencontrem
com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e,
principalmente, com Cristo. Para isto, busca compreender o que
é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso com a dignidade da
pessoa humana e com a Justiça Social. A evangelização do
matrimônio e da família é missão de toda a Igreja, em que todos
devem cooperar segundo as próprias condições e vocação.
Convocamos os amados irmãos a estarem orando por mais este
grande evento evangelístico de nossa igreja. Contamos com
todos vocês!

INFORMAÇÃO GERAL 1
A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de
nossa quadra, TODAS e quaisquer atividades estão suspensas
até que as obras sejam concluídas. Informações com o diácono
Ulisses. Agradecemos a compreensão.

INFORMAÇÃO GERAL 2
Informamos a todos os membros que o acesso à sala de
SONOPLASTIA, localizada no pavimento superior, NÃO está
liberada para pessoas não autorizadas, a fim de evitar possíveis
transtornos. Pedimos aos pais que também fiquem atentos a
esta novidade e orientem seus filhos. Contamos com a
colaboração dos irmãos e agradecemos a compreensão.

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!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de abril. Para isto você deve
mandar um e-mail até o dia 13 de abril 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 mediante o envio
das informações solicitadas.

