
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 Líderes;

Pelos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

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

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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informativo semanal

"E, assim como aos 
homens está ordenado 
morrerem uma só vez, 
vindo, depois disto, o 
juízo." Hebreus 9:27

Meditação

O que vem após a 
morte? A resposta da 
Bíblia resume-se em 

uma só palavra: 
julgamento. Quando o 
corpo retorna ao pó de 
onde veio, o espírito 

volta a Deus 
(Eclesiastes 12:7) para 
ouvir o veredito divino 
acerca da vida que foi 
vivida. A vida nesse 

mundo, um prólogo de 
nossa história na 

eternidade. É nosso 
tempo de experiência! 

Como temos usado 
nossa liberdade, 
tempo, saúde e 

oportunidades? E, 
acima de tudo, que 

lugar tem Jesus Cristo 
em nossa vida? Tudo 

depende disso. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-506 AGOSTO

13 AGOSTO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

EXPO KIDS
na Gênesis, às 19h

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

ESPAÇO BUSINESS

29 a 31 JULHO

EJAD
Externo (fora)

31.Jul : Ana Paula

02.Ago : Janisete Silva

02.Ago : Victor Rafael

02.Ago : Maria Nireide

03.Ago : Emanuelle Machado

04.Ago : Alexander de Castro

04.Ago : Cristineide Barboza

06.Ago : Rose Mary

 -)

 98831-5726)

 98803-6645)

 99132-7214)

 98892-6091)

 98734-4561)

 99928-5900)

 98832-7163)

SUSTENTAR CONSULTORIA
Consultoria em Meio Ambiente, Segurança e 

Medicina do Trabalho. Serviços: Serviços:

Elaboração de Licenciamentos, Projeto de 

Incêndio, Gerenciamento de Resíduos, e outros.

Fones: 82 99316.1898 (Oi)/99627.6618 (Tim)

Divulgue seu negócio pelo secretaria@ibgenesis.com.br

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

CRIE E ATIVE
Projete sua casa, seja feliz e extraia o máximo 

do seu potencial. Crie sua casa conosco e ative 

sua vida. Fale conosco: José Renan: 

(82) 99995-5554 / 99319-0281 / 99612-0050

crieeative@crieeative.com / www.crieeative.com

CNPJ: 04.629.869/0001-50

U
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pastorharry@ibgenesis.com.br

“E prendendo-o, o levaram e entregaram ao 
presidente Pôncio Pilatos.”

(Mateus 27:2)

Por dez segundos, dez segundos apenas a história da 
humanidade poderia tomar destinos muito diferentes. E o que 
são dez segundos? Um piscar de olhos? Um acender de luzes? 
Se soubéssemos para onde minhas ações levariam o destino 
da minha vida, certamente valorizaria os dez minutos antes da 
tomada de qualquer decisão na minha vida. Com estes dez 
segundos poderia fazer muitas coisas, como: Me arrepender 
das intenções más do meu coração, pedir perdão a Deus por 
desejar coisas que ele não deseja, buscar a orientação da 
Palavra de Deus e do seu Espírito Santo. Dez segundos, 
míseros dez segundos, eles dariam um destino muito diferente 
ao meu futuro e quem sabe até ao futuro da humanidade.

Harry Truman chegou a presidência dos Estados Unidos da 
América em 12 de abril de 1945 após a morte de ninguém 
menos do que o presidente Roosevelt. Fazia um bom governo, 
seu nome estava ficando para a história até que a Alemanha se 
rendeu. Faltava dominar o ímpeto do Japão, que entre outros 
feitos havia bombardeado em uma batalha aero naval a base 
militar de Pearl Harbor. Agora o imperador Japonês acena com 
a possibilidade de rendição, para isto basta apenas que os 
Estados Unidos aceite que ele não seja julgado pelos crimes de 
guerra que cometeu. Truman teve os seus dez segundos. Por 
dez segundos ele poderia emitir um documento oficial 
aceitando a oferta de rendição do imperador Japonês, mas 
avaliando os arranhões que isto poderia projetar sobre sua 
carreira política, afinal os americanos estavam feridos no seu 
orgulho pela humilhante derrota sofrida em manhã de 7 de 
Dezembro de 1941. Por dez segundos ele poderia subjugar a 
vaidade, aniquilar um amor nacionalista que poderia produzir a 
morte de milhares de inocentes. Naqueles dez segundos 
poderia agir como agiria Deus, dar um basta as tragédias e 
atrocidades que já haviam ocorrido na segunda guerra, deixar 
seu nome na história como alguém que estabeleceu a paz. Não 
fez. Nos dez segundos que teve, mostrou de que lado estava, 
do lado do mal. Ordenou a United States Air Force que 
partisse para o Japão, que em Hiroshima e Nagazaki 
desse conhecer ao mundo de que a bomba atômica era 
capaz. O desejo de fazer vingança foi maior do que o de 
estabelecer a paz. Em dez segundos optou pelo lado 
errado, deixou seu nome na história como um homem 
que consternou a humanidade com sua ação.

Pouco depois das seis horas dessa manhã de sexta-feira, 7 de 
abril, do ano 30 d.C., Jesus foi levado perante Pilatos, então 
procurador romano do governo da Judéia, Samaria e Iduméia. 
Amarrado, o Mestre foi levado à presença do governador 
romano pelos guardas do templo; e estava acompanhado de 
cerca de cinquenta dos seus falsos acusadores. Pilatos 

EM QUE TIME VOCÊ ESTÁ?

também teve os seus dez segundos. Mas de que lado ele estava? 
Uma hora penso que estava do lado de Jesus, pois chegou a 
anunciar publicamente que não havia achado em Cristo nenhum 
delito que justificasse a condenação. Do outro penso que jogava 
para a galera, porque quando viu a multidão inflamada gritando 
crucifica-o, preferiu simplesmente transferir a responsabilidade 
para a multidão. Que Cristo seria morto, isto é certo, mas a 
condenação poderia ter vindo de Anás, Caifás, não precisava ter 
vindo dele. Mas veio. Veio porque nos dez segundos que 
antecederam sua decisão não foi forte para mostrar que estava 
do lado do inocente, que não podia conceder um juízo injusto ao 
inocente. Fraco, hipócrita, pegou uma bacia e lavando 
publicamente para agradar a um povo que valorizava por 
demasia os ritos de purificação, disse: “Lavo minhas mãos”. 
Com esta atitude ele demonstrou de que lado estava. Estava do 
lado do seu cargo e influência política. Não estava do lado de 
Cristo porque o condenou, nem do lado da multidão porque 
permitiu que as consequências daquele ato insano viesse sobre 
todos eles.

- FIM -

ESPAÇO BUSINESS

Conhece a novidade? O Espaço Business foi criado pensando 
em você! Envie seu logotipo junto com as informações de 
divulgação para secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos 
publicando a cada informativo. Confira o espaço na página 6.

OPORTUNIDADE

O Ministério de Comunicação atua em diversas áreas dentro a 
igreja com o objetivo de manter a igreja e a sociedade 
informada. Para isto, estamos precisando de voluntários que 
tenham experiência na criação de artes gráficas e 
conhecimento nos principais programas de criação (Photoshop 
e CorelDraw). Os interessados devem procurar a Rose Ferreira 
pelo comunicacao@ibgenesis.com.br ou pelos telefones (82) 
98832-7163 / 99648-8667.

CONFERÊNCIA “ESCOLHIDAS PARA 
FAZER A DIFERENÇA”

De 26 a 28 de agosto, a União Feminina promoverá a 
Conferência de Mulheres “Escolhidas para Fazer a Diferença”, 
com a participação especial da pastora Rosa Maria Valadão, do 
Rio Grande do Sul. O evento será realizado aqui na igreja e terá 
uma programação bem diversificada, atraindo mulheres das 
mais variadas idades e denominações. Os ingressos já estão à 
venda com integrantes da União Feminina, durante os cultos, e 
custam R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível. Convide a 
mãe, a irmã, a vizinha, as amigas e não fique de fora! Para mais 
informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou entre em 
contato com Andrea Tenório (9 9621-7070) e Tânia Feitosa (9 
9994-5466). Não se esqueça:

O quê: Conferência “Escolhidas para Fazer a Diferença”;
Quando: 26 de agosto – 19h30 | 27 de agosto – 15h e 19h | 28 
de agosto – 9h;
Quanto: R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível;
Onde: Igreja Batista Gênesis;
Quem pode participar: Mulheres, desde a adolescência.

2ª EXPO KIDS

Atenção, papais e mamães! O Ministério Kids já está a todo 
vapor preparando a nossa 2ª Expo Kids. Com o tema “Ganhar 
crianças para Cristo é melhor que ganhar medalhas de ouro”, o 
evento acontecerá no dia 6 de agosto, às 19h, aqui na igreja. E 
você já pode inscrever seu filho por apenas R$ 5,00. Mais 
informações com as tias do Kids.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Convocamos todos os professores da Escola Bíblica a 
participarem da nossa 2ª Capacitação de Professores da EBD 
2016. O treinamento ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira 
nos dias 07 e 14 de agosto e a Segunda nos dias 21 de agosto e 
04 de setembro, onde estarão sendo ministrados pelo Pr. Jessé. 
Fiquem atentos, pois só se tornam excelentes professores 
aqueles que nunca se cansam de aprender. 

MEGA CULTO

Convidamos todos os que tem entre 12 e 16 anos a participarem 
do Mega Culto que ocorre aos domingos, às 18h15, 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!

É NOVO AQUI?

Você é muito bem-vindo, sua presença nos alegra muito! 
Queremos conhecê-lo e ajudá-lo com mais informações sobre 
nossas atividades. Somos uma igreja alegre, ativa e damos 
liberdade ao Espírito Santo para agir. Procure nosso Ministério 
de Integração e conheça-nos mais de perto. SEJA BEM-VINDO!
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