ESPAÇO BUSINESS
25.Abr : Ana Cristina

) 98867-1665

27.Abr : Maria José

) 98896-4515

28.Abr : Daniel Calheiros

) 98889-2608

28.Abr : Madalena Inácio

) 3034-2666

29.Abr : Mônica Angélica

) 99116-0966

29.Abr : Ana Maria

) 99924-6616

30.Abr : Janaina de Melo

) 98823-3735

ESTETEC CENTER
Massagens, limpeza de pele e outros
Endereço: Rua Tereza de Azevedo, 1038
Farol - Ao lado da loteria
Fones: (82) 98704-8498

@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.
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MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
-

30

ABRIL

MOMENTO VIDA MELHOR
na Gênesis, 20h

08
CULTO DE CEIA
na Gênesis, às 18h

MAIO

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, 24 de abril de 2016 - Nº417

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

Mais informações na página 4

VENCENDO A OPRESSÃO
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porquanto os ensinava com autoridade
e não como os escribas”
(Mateus 7.29)

tampouco tinham o poder de roubar sua concentração e
comunhão com o Pai. Algo também vivido por Daniel, que
submetido a uma lei que o impedia de orar, orava agora mais
intensamente.

Jesus tinha uma coisa diferente que não demorou a ser
percebida por seus seguidores. Não parecia um dom nato,
tampouco algo conquistado pelo esforço do estudo. As
multidões estavam impressionadas com sua maneira de
ensinar, pois ensinava com autoridade, com seu controle
emocional quando submetido a um estresse produzido por
uma tempestade, ou como diante de pessoas enfermas e
endemoninhadas. Ele resolvia tudo com apenas uma palavra
de ordem. Eles estavam perplexos, a ponto de concluírem:
(Mateus 8:27) - “E aqueles homens se maravilharam, dizendo:
Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”
Foi inevitável o paralelo com os escribas, afinal eles tinham a
responsabilidade de guardar no coração, escrever e transmitir
a palavra de Deus, mas tudo isto sem autoridade.

Os discípulos não pediram para ser ensinados a orar para levar
vantagem pessoal como muitos pensam em obter através da
oração, estavam impactados com a autoridade produzida
através de uma vida dedicada de oração. Por isto pediam para
serem ensinados a orar, mas pediam que pudessem fazê-lo
“agora”. Bateu no coração deles um sentido de urgência, uma
consciência da gravidade representada pelo viver para Deus e
não desfrutar da autoridade que é possível ser obtida através da
oração. Isto é simplesmente desperdício da melhor parte. O
desafio é abandonar o estilo “opresso” que Marta assumiu no
seu viver. A proposta é subir um degrau através da oração e
viver a experiência de vida debaixo de uma autoridade tão
sobrenatural que o controle nunca saia das nossas mãos.

Não demorou para seus discípulos perceberem que autoridade
de Jesus estava associada a uma vida de íntima comunhão em
oração com Deus, seu Pai. Foi com esta motivação que pediram
a Jesus: “Ensina-nos a orara agora” (Lc 11.1). Por diversas
vezes haviam contemplado sua estratégia de se retirar para
lugares isolados onde conversavam com Deus, e começaram a
perceber que na sua volta estava completamente diferente,
com um semblante de quem havia desfrutado de uma
experiência sobrenatural.
Não é sem causa que Lucas, o evangelista que melhor
organizou cronologicamente o texto santo, tenha colocado o
pedido dos discípulos de Jesus logo depois da experiência de
Marta, que agitada se preocupava com muitas coisas e não
reservava um tempo para ficar contemplativa ouvindo e
adorando ao Senhor (Lc 10:41-42). Esta é a causa de uma vida
indisciplinada na oração. O nosso estilo de vida é o mesmo de
Marta, nos agitamos diante de tantas responsabilidades e
relevamos o que é essencial e prioritário. Estamos cada vez
mais entupidos de afazeres e esta é a grande estratégia do
inimigo para nos roubar a experiência consagradora,
sobrenatural e espetacular da oração. Apenas através dela
obtemos autoridade para viver em um degrau acima das
experiências físicas humanas. Perceba que Jesus jamais se
afetou emocionalmente com nada, nem mesmo em momentos
crucialmente tensos, como quando ele anunciou que Pedro o
n e g a r i a e J u d a s o t ra i r i a , c o m o s c o n s e q u e n t e s
desdobramentos dos fatos relacionados a isto. Nem mesmo no
meio do seu injusto julgamento ele perdeu sua serenidade. Ele
viveu sua experiência de vida humana em um andar superior.
Sabia o que estava acontecendo no andar de baixo onde sua
vida humana se processava, mas desfrutava de uma
autoridade tão incrível obtida através da oração, que as cenas
da cada dia no andar de baixo não lhe roubavam a paz,

- FIM -

IBGÊNESIS PRAIA
É com muita felicidade que estamos celebrando 1 mês e meio da
nossa congregação situada na praia! Durante esse pouco tempo
pudemos ver o agir de Deus: falando conosco, salvando e
renovando pessoas das mais diferentes regiões. O número de
turistas que frequentam a nossa reunião é muito grande.
Ficamos impressionados quando ouvimos falar de pessoas que
entraram no auditório porque passavam pela calçada do hotel e
foram envolvidos pelos louvores. Todos esse sinais e maravilhas
nos mostram que realmente foi um propósito de Deus alargar o
evangelho de nossa igreja até a praia.
Participe deste projeto! Convide pessoas que não conhecem o
evangelho de Cristo para nos visitar. A nossa igreja fica no
Auditório Piano, dentro do Hotel Enseada, no começo da
Pajuçara, todas as quintas, das 20h às 21h45.

VOLUNTÁRIOS PARA O RETIRO
ESPORTIVO
Se você deseja servir a Deus de todo o seu coração e com todas
as suas forças, uma ótima oportunidade é o Retiro Esportivo.
Precisamos de voluntários em várias áreas e temos certeza que
você encontrará uma para melhor servir! Nossa primeira
reunião será nesta terça-feira, 26 de abril, às 19h30, aqui na
igreja. Não fique de fora! Mais informações com Eduardo
Montenegro pelos números (82) 99611-5538/98856-3661.

VOCÊ SE IMPORTA COM AS
CRIANÇAS?
Em um mundo cada dia mais corrompido e com valores
distorcidos, a igreja se vê com a imensa responsabilidade de
semear a Palavra de Deus no coração das crianças, que serão
os futuros líderes da nossa nação. Mas, sem a parceria dos pais,
tios e avós, essa tarefa se torna impossível!
Você pode contribuir com a formação espiritual dos nossos
pequeninos doando parte de seu tempo e habilidades, através
do Ministério Kids! Para isso, teremos um treinamento
imperdível para os atuais professores e novos
voluntários!
Quando: sábado, 30 de abril;
Que horas: às 15h30;
Onde: na sala dos jovens, no 1º andar;
Mais informações: Rosângela Barbosa (82 98728-2848) ou
Manoel Brasil (82 98806-4113 / 98878-1738).

RESERVE ESSA DATA:
03 E 04 DE JUNHO
Vem aí, Conferência Perturbadores 2016!!! Aguarde...

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.

CHURRASCO
Sentiu falta do nosso churrasquinho? Ele está de volta! No dia
08 de maio, após o culto, teremos nosso "churras nigth". Os
ingressos custam R$ 5 e dão direito ao combo: espetinho +
refrigerante ou suco. Compre já o seu! Ingressos disponíveis
com os jovens e líderes de GP.
Churras Night - dia 08 de Maio - após o culto

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!

