ESPAÇO BUSINESS
09.Mai : Rosângela Pereira

) 98844-6150

11.Mai : Márcio Lopes

) 98863-7512

11.Mai : Jaqueline de França

) 99141-8034

12.Mai : Valdilene Rodrigues

) 98851-7150

12.Mai : Alexandre Gomes

) 98867-8992

13.Mai : Bárbara Victória

) 98709-8655

14.Mai : Laudecina Ferreira

) 99114-0894

CONTROLLE DEDETIZADORA
Dedetização em geral, limpeza de caixa d’água
Endereço: Rua Ernani Marinho, Qd. B, Nº 5
1º andar - Clima Bom - Maceió/AL
Fones: 3353-5250/98713-1033/99946-9714
www.controllededetizadora.com.br

Maceió, 08 de maio de 2016 - Nº419
informativo semanal

TOQUEVISUAL - Rep. Rommanel,
Boulevard, Eudora, Ed. Gospel e Herbalife
Livros, bíblias, bds, DVD, perfumes, etc.
Procurar professor Jorge Valdo ou Elza na igreja
ou pelos contatos 98827-7316 / 99932-4506
99822-0174 // mczjvaldo@hotmail.com
Divulgue sua empresa pelo secretaria@ibgenesis.com.br
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;

"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.

08

MAIO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

14

MAIO

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

22
CULTO DE MISSÕES
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.

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 3

A AUTORIDADE DIVINA
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Agora vão, e lembrem-se que eu estou enviando
vocês como cordeiro entre lobos” (Lc 10:3).
No capítulo dez do livro de Lucas, nós temos o que parece ser
uma reunião de capacitação da liderança de Jesus. Sim, não é
porque eles são discípulos do Mestre que não necessitam de
treinamento, de transferência de conhecimento e autoridade.
E a convenção inicia quente, ele separa um grupo de setenta
para enviá-los de dois em dois para as aldeias, povoados e
cidades.
As instruções foram claras, embora na forma de uma
metáfora: “Peçam ao Senhor da seara para que envie mais
trabalhadores que possam ajudar vocês, porque a safra é
grande e os trabalhadores são poucos (2).” Ao caracterizar que
eles estava sendo enviados como cordeiros entre lobos, queria
asseverar que: A operação era de risco, haviam possibilidades
reais de baixas, vigilância em todo tempo, resistência do
adversário na implantação do evangelho. Não seria uma
missão fácil, mas era isto que eles teriam que fazer, e estavam
agora sendo treinados para isto. De aldeia em aldeia, de cidade
em cidade deveriam anunciar as boas notícias de Deus, dandolhes a bênção da constante presença de Deus, do milagre
divino, se hospedando em suas casas e comendo o que eles lhe
oferecessem. Curem enfermos! Esta era uma ordem
específica, ela impactaria muitos, atraindo multidões ao
evangelho.
O ensino sobre a prática diante a rejeição do evangelho
também foi considerado, considerando a possibilidade de não
conviverem com o êxito a todo instante. Ele os instrui a bater o
pé para não levar nem a poeiras das casas e cidades que não
quisessem receber a mensagem de salvação. Até Sodoma
estará em situação melhor que esta cidade no dia do juízo,
asseverou gravemente justificando: Se os milagres que fiz
aqui houvessem sido feitos lá, certamente eles teriam se
arrependido. A lei da reciprocidade para o bem e para o mal
estava também ali com todas suas vantagens e implicações no
treinamento de capacitação: “Quem recebe vocês, recebe a
mim, mas quem rejeita vocês, também rejeita a Deus que me
enviou.”
Quando aqueles discípulos voltaram estavam eufóricos, não
houveram baixas e eles estavam impactados com a sujeição
dos demônios diante de suas ordens. De fato a obra de Deus é
excitante, viciante. Ao mesmo tempo que você abençoa,
termina sendo muito abençoado com o que vê e desfruta.
Jesus justifica dizendo que havia lhes dado autoridade sobre as
forças do inimigo, um valor invisível mas real, um poder
sobrenatural que nos faz triunfar.
A análise de resultados foi a última matéria do congresso de
capacitação e treinamento da sua liderança. Os resultados são

a motivação de qualquer empreendimento, e avaliá-los também
estava na pauta naquele congresso. Para, para, para, Jesus quis
ensinar no meio da avaliação: “De fato eu liberei uma autoridade
sobre vocês, e através dela desfrutam de poderes sobrenaturais
para realizar no reino espiritual. Mas isto não é a essência nem o
mais importante do evangelho. O Importante e essencial é que
os nome de vocês constem no livro da vida.” Uau! Que lição. De
fato, que adianta ganhar o mundo inteiro sem que a sua própria
vida tenha sido consolidada nas conquistas estabelecidas por
Deus? Esta era a essência daquele congresso de liderança, o
mais importante estava aqui. Antes de levar outros a
experimentarem as transformações produzidas pelo evangelho,
precisamos já ter sido transformados por ele. É para isto que
serve a autoridade divina.
- FIM -

CONFERÊNCIA PERTURBADORES
Com o tema Ação, a Gênesis promoverá a segunda edição da
Conferência Perturbadores nos dias 3 e 4 de junho. Neste ano
teremos nossos momentos de celebração e adoração,
meditação na palavra, um tempo com líderes e oficinas de
crescimento, com a participação especial do pr. Eliseu Lima
(DF), que é presidente da MOBI, além da Banda Bravhos e a Cia
Faces de Teatro.
A inscrição para o evento custa R$ 10,00 + 1kg de alimento. Os
ingressos estão à venda na secretaria da igreja ou no final dos
cultos com a juventude. O alimento deve ser entregue no
primeiro dia da conferência. A pré-venda das camisetas começa
hoje. Faça logo sua reserva! Acesse ibgenesis.com.br para
mais informações.

O MÊS DOS NAMORADOS ESTÁ
CHEGANDO...
O mês mais romântico do ano está chegando e você já pode ir
preparando seu coração, porque teremos um jantar maravilhoso
“Na Roça” com muitas novidades e um clima favorável de
romance no ar para namorados, noivos e casados. O jantar será
no dia 11 de junho, às 19h, e os ingressos estão à venda a partir
de hoje, custando R$ 60,00 por casal. Comece, desde já, a
pensar no figurino para surpreender seu amor! <3 Mais detalhes
em breve!

CHURRASQUINHO
É hoje!!! Hoje tem churrasquinho na cantina após o culto. Corre
lá e aproveita! Renda revertida para a Conferência
Perturbadores.

REUNIÃO DE CASAIS
Restaurando a Família: este será o tema da nossa próxima
reunião de casais no sábado, 28 de maio, às 19h30, aqui na
igreja. O Ministério Vida Melhor e o Grupo Pequeno Laço
Eterno convidam os casais de namorados, noivos e casados
para refletirem sobre o tema e firmarem seu relacionamento
em Deus. Ao final da reunião, haverá um momento de
comunhão com lanche e, por isso, sugerimos que as mulheres
tragam pratinhos de doces ou salgados e os homens
refrigerantes ou sucos.

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! Nossas reuniões
acontecem às terças-feiras, às 19h30, aqui na igreja. Não fique
de fora! Mais informações com Eduardo Montenegro pelos
números (82) 99611-5538/98856-3661.

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!

OFERTA DE CEREAIS
O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1 kg de arroz,
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível,
nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo
domingo de cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e
auxiliarmos nossos irmãos que estão passando por algum tipo
de dificuldade financeira. Firme esse compromisso com Deus,
com seu próximo e não esqueça sua oferta!
“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se
não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou
irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada
dia e um de vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e
alimente-se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de
que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for
acompanhada de obras, está morta.”
Tiago 2:14-17

