DIAS

31.Jan : Fabiano Oliveira

) - 3324-2927

01.Fev : Rita de Cássia

) - 3235-3446

02.Jan : Joana D’arc

)-

Água

05.Fev : Ana Karla

) - 3328-6906

Ofertório

05.Fev : Hérica Pereira

) - 3373-2300

06.Fev : Beatriz Verçosa

) - 3326-4162

06.Fev : Myrian Victoria
06.Fev : Dione Araújo

SERVIÇO

QUA
10/02

DOM (M)
14/02

DOM (N)
14/02

IOLANDA

-

PR. GUILHERME

TEL

-

NIREIDE

ULISSES

MARCELO

JORGE

Recepção 1 Ricardo Dias/Elizabete

-

ROSÁRIA / LUCIENE

Recepção 2 LINALDO / FABIANA

-

ELZA / PAULO
ALEXSANDRO / CRISTINA

Dirigente

Mon./Port.

-

-

) - 3354-2277

Port.Lateral

-

-

-

)-

Kids

-

-

MARCOS ANTÔNIO

-

-

YRWSON/ULISSES/ARLEY

Estac.

Feliz Aniversário!
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!

Maceió, 31 de janeiro de 2016 - Nº406
informativo semanal

Coordenador da semana: IZABELLI (99915-5710/98820-8043)

Atividades Semanais
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

De 06 à 09 de fevereiro

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

HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA
VOCÊ ACERTAR SUA INSCRIÇÃO

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 3

Há menos respostas de oração nos
dias de hoje do que no passado?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus
pecados, e sararei a sua terra”.
II Crônicas 7:14
Esta é sem dúvida uma boa pergunta. Penso sinceramente que estamos
avaliando coisas erradas em igrejas nos últimos tempos. Hoje medimos
a intensidade da aprovação ministerial de um líder ou a eficácia de uma
igreja pelo número de pessoas que se ajuntam em um local para
adorarem ao Cordeiro de Deus. Isto não quer dizer absolutamente nada
além de que existe uma grande aglomeração de pessoas unidas em um
propósito naquele lugar.
Na verdade estamos precisando de uma nova reforma na igreja cristã
evangélica, nos mesmos moldes da que foi aplicada pelo Espírito de
Deus nos dias de Lutero. Aos poucos a igreja foi se estatizando
novamente, tentando em nome do “ocupar seus espaços”, casando com
o estado. Abandonamos a prática devocional diária, o tempo de
comunhão está cada vez mais escasso e a igreja sem o alimento da
palavra e da comunhão com Deus vai se mundanizando.
No início da minha fé posso constatar que era mais fácil recebermos
uma visitação extraordinária de Deus, víamos com mais frequência
pessoas sendo curadas, recebendo uma unção sobrenatural divina. E
não falo aqui de “reteté pentecostal” ou coisa desta natureza, falo de
mover intenso de Deus na sua igreja, de operação genuína do Espírito
Santo. Dizer que a igreja não desfruta hoje do mesmo poder do passado
chega soar como uma heresia aos meus ouvidos, mas um pouco de
observação nos levará a constatar que é isto mesmo que está
acontecendo. E não é porque este poder ou unção não estejam
disponíveis a igreja, lógico que estão, mas perdemos a disciplina da
oração. E olhe que não falo de oração como um ponto de contato com
Deus, falo de oração como um estilo de vida. Algo parecido com o que
acontece com o atleta. O atleta sabe que se quer chegar a algum lugar
mais distante terá que se alimentar bem, treinar muito, ter um sono de
qualidade, suplantar dificuldades, cumprir horários de exercícios em
qualquer estação, e ir colocando metas de superação pessoal que
precisam ser perseguidas com toda sua força. É este compromisso do
atleta que nos falta na nossa vida devocional de oração. Perdemos a
referência, não somos mais um povo que ora. Antigamente na igreja
facilmente nós identificávamos pessoas de oração, mas hoje onde elas
estão? Quem é de oração na sua igreja? Você é? Quantas horas
investiram nisto esta semana? Esqueça estereótipos, esqueça também
ocupação funcional na igreja, tudo isto ajuda a gente ficar confuso e
avaliar errado. Falo de irmãos com a disciplina do atleta no
compromisso com a oração.
Antigamente com muito maior frequência Ele nos surpreendia. Alguns
chamam isto de avivamento, outros de unção, outros de poder eu
chamo isto de liberdade da presença divina. Está presente, lógico, sei
que está. Afinal Ele tem compromisso com sua palavra (Mt 18:20). O
problema é que não tem liberdade de controle, ou seja, toda hora
estamos tolhendo o seu agir e fluir por conta das nossas técnicas de
aproximação. Viramos um povo consumista, que pensa em Deus
projetando as coisas que Ele pode nos dar. Deus pensa em nós
pensando no quanto estamos disponíveis a fazer sua vontade e o
quanto com Ele desejamos nos relacionar. É aí que o caminho estreita, é
aí que à resposta das nossas orações vão se tornando escassas. Acho
que devemos fazer uma reforma, o espírito de Lutero precisa voltar a
atuar aqui.

- FIM -

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2016
Rancho Pé de Pinhão - Povoado Tuquanduba - Marechal Deodoro/AL
Fones: +55 82 8877.2404 – contato@ranchopedepinhao.com.br
Conheça o rancho: http://www.ranchopedepinhao.com.br/

ATENÇÃO!!
No próximo sábado estaremos reunidos no nosso Acampamento
da Família 2016. Serão 4 dias de renovo espiritual, comunhão e
diversão! Confira abaixo alguns pontos que você precisa saber
para um melhor proveito nesses dias:
HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA
VOCÊ ACERTAR SUA INSCRIÇÃO
Hora de chegada: Os portões do Rancho estarão abertos a
partir das 14h.
Barraca: o horário de montagem das barracas está liberado
durante à tarde do sábado. Procurem os líderes das barracas:
Técio, Araújo ou Wilson (98856.8506).
Piscina: a piscina é profunda, providencie bóia para sua
criança. Caso prefira, poderá levar piscina inflável para sua
criança.
Medicamentos: se você faz uso de algum medicamento, não se
esqueça de levar.
Alimentação: a inscrição inclui 10 refeições (café, almoço e
jantar). Se você possui alguma restrição alimentícia, procure
informar à Iolanda ou Oseas.
Não esqueça de levar: roupa de cama e travesseiro, toalha de
banho, material de higiene pessoal, repelente, tênis e roupa
velha (Trilha), roupa para “Festa do Neon”, Camiseta branca
para o “Happy Holi”, brinquedos, bóia, piscina inflável para
criança, bola de futebol, voley, basquete, raquete, bicicleta,
velocípede...
Animais: não será permitido levar animais de estimação.
Atrativos do local: o local conta com piscina (adulto), campo
de futebol, quadra de areia para voley, academia de ginástica ao
ar livre, redário, parque de diversão, salão de jogos...
Cantina: teremos uma cantina funcionando durante o
acampamento.
Ônibus: você que irá no ônibus saindo da igreja, dirija-se à
mesa de inscrições para garantir sua vaga.
Saída do ÔNIBUS: Estacionamento da Igreja, 13h30. FAVOR
NÃO ATRASAR, pois teremos 1 hora de viagem até o Rancho.
Reunião: A coordenação do Acampamento da Família 2016
avisa que após o culto ocorrerá uma breve reunião com todos os
participantes.
Comunicado importante: Informamos aos irmãos que devido
à estrutura física do local do acampamento, não será permitido
em hipótese alguma a presença de visitantes, tanto para os
cultos quanto para passar o dia, pois já estamos com o número
máximo de acampantes que o local pode suportar.
Retiro da Família: De 6 a 9 de fevereiro de 2016
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Preletor: Pr. Pedrão (Comunidade Batista do Rio)

SOBRE OS CULTOS DURANTE O
ACAMPAMENTO
Sábado (06) e Domingo (07) não haverá
nenhuma atividade na igreja, ou seja,
não haverá nenhum ensaio, escola
bíblica e Culto da Família devido ao
acampamento.
Na quarta-feira (10) retornaremos às
atividades normais com o Culto de Cura e Libertação, às 20h.

SANDUBA NIGHT
Depois do culto você já tem destino certo: nossa super cantina!
HOJE teremos um delicioso Sanduba Especial. Os ingressos
custam R$ 5,00 reais e podem ser adquiridos com a juventude
da igreja. Toda renda será revertida para as ações do ministério
de jovens. O refri já está incluso. Aproveite o combo e mate sua
fome com a gente!

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;
* O s c a r r o s u t i l i t á r i o s d e ve r ã o s e r e s t a c i o n a d o s ,
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!

