
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

Maceió, 21 de agosto de 2016 - Nº434

informativo semanal

"Celebrai com júbilo 
ao SENHOR, todas 

as terras." 
Salmos 100:1

Meditação

Louvemos o Senhor 
com alegria! 
Adoremos o 
SENHOR dos 

senhores e Rei dos 
reis hoje. Vamos 

encontrar pequenos 
momentos no nosso 
dia, aproveitá-los 

bem, e usá-los para 
dar graças e louvar 
nosso Pai no céu. 
Quando somos 
abençoados, 
paremos um 

momento, para 
adorar. Em toda 

coisa boa, digamos 
uma frase de 

adoração ao nosso 
Pai gracioso.

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-503 SETEMBRO

04 SETEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

ABERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL
na Gênesis, às 14h

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

ESPAÇO BUSINESS

26 a 28 AGOSTO

CONFERÊNCIA MULHERES NO ALTAR
na Gênesis

21.Ago : Isadora Beatriz

22.Ago : Bhárbara Karinne

22.Ago : Célia da Conceição

23.Ago : Ana Flávia

24.Ago : Alícia Tavares

24.Ago : Getúlio Vieira

26.Ago : Wiliams Roberto

26.Ago : Samara Avner

27.Ago : Maria de Fátima

 98821-1004)

 98888-1384)

 98806-7633)

 98803-9959)

 98843-0774)

 99903-2343)

 99189-5410)

 98874-6103)

 98816-4375)

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ
Fabricamos bolsas para qualquer tipo de evento, 

casamento, congresso, aniversários, batizado, 

15 anos, brindes corporativos, entre outros.

Contatos: (82) 98818-2082/98892-3502

Email: fabricadebolsasmcz@gmail.com

    @fabricadebolsasmcz

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

GLORY TO GOD
Roupas e acessórios cristãos de alta qualidade!

Longlines, regatas, t-shirts, baby looks, bonés 

aba reta, necessarie, etc. Renda revertida para mis-

-sões e projetos evangelísticos. Informações com 

Eduardo (82) 99611-5538 / www.glorytogod.com.br

    @lojaglorytogod           /lojaglorytogod

CNPJ: 04.629.869/0001-50
INFORMAÇÕES PÁG. 04



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, 
que não te deixarei”

(2 Reis 2:4)

A nossa geração é carente de referenciais. Basta perguntar a 
você que nos lê: Quem você apontaria como um referencial de 
homem de Deus dentre as pessoas do seu convívio? Quais as 
características desenvolvidas por ele para que tenha o 
classificado assim?

Não faz muito tempo, homens e mulheres de Deus eram 
fartamente identificadas em uma igreja. Qual a razão da 
ausência farta de referenciais? A fé esfriou? Seria o 
cumprimento profético da afirmação de Jesus, que diz: 
(Mateus 24:12) - “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de 
muitos esfriará.” Certamente há mesmo a influência desta 
multiplicação de pecados, mas há também uma certa letargia e 
negligência cristã na nossa geração. Não temos reagido a falta 
de sinais, evidências, com busca incessante pela presença de 
Deus. O caminho sempre foi este. Será que desaprendemos a 
andar neste caminho? Os sinais dos tempos estão aí, mas nós 
não podemos nem devemos ser vítimas dele. 

Temos gerenciado muito mal a nossa agenda, ela agora está 
recheada de tantas atividades que já não sobra tempo de 
qualidade para Deus. Todos os grandes referenciais tinham 
uma coisa em comum: Eles tinham um compromisso diário 
com Deus. Isto jamais foi negligenciado, e por isto a vida 
contínua de oração resultava em grandes feitos. Foi assim, por 
exemplo, que George Muller depois de se entregar a uma vida 
de oração saiu fundando orfanatos e cuidando de crianças 
carentes, o missionário John Hyde foi responsável por um 
grande avivamento na Índia. A. W. Tozer, um homem à frente 
do seu tempo, como fruto da sua vida de oração, enxergou a 
chegada da apostasia que começava a assolar as igrejas, e 
concentrou as atividades do seu ministério a combatê-la, 
convidando constantemente em seus escritos e sermões aos 
cristãos voltarem ao verdadeiro cristianismo. Ninguém se 
torna um referencial para Deus sem uma vida dedicada de 
oração, jejuns e leitura da sua palavra. Este é o tripé do 
avivamento, o esteio de uma vida de comunhão com Deus.

Eliseu teve a sua oportunidade, e sábio não perdeu. Andou com 
um dos maiores homens de Deus que já pisou na terra: Elias. 
Ele percebeu a chance que estava recebendo e abraçou-a com 
força. Foi aos poucos aprendendo com Elias como se tornar um 
homem de Deus, e se qualificando para ser seu substituto. Já 
no fim do ministério de Elias, por algumas vezes ele disse: 
Fique aqui que eu vou ali. Todas as vezes que isto aconteceu, 
plugado, disciplinado, desejando não perder nenhuma lição, 
Eliseu dizia: “Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te 
deixarei.” Incrível a intensidade deste homem, não é sem 

VOCÊ SEGUE OS PASSOS
DO HOMEM DE DEUS?

causa que no ministério profético de Elias contamos 7 milagres e 
no de Eliseu 14. 

Gostaria de encerrar este texto lembrando que Eliseu foi 
homem, e por isto um dia morreu (Hb 9:27). Muitos dias depois 
estavam todos no cemitério fazendo o funeral de um homem 
quando perceberam que uma tropa dos moabitas estava 
invadindo a cidade. No desespero resolveram jogar aquele 
homem na cova de Eliseu para fugir do ataque do exército 
inimigo. Conta o texto bíblico que quando o defunto tocou nos 
ossos de Eliseu, reviveu imediatamente (2 Rs 13:21). Você 
entendeu? O homem estava morto, no túmulo apenas os restos 
mortais de Eliseu, mas nos ossos a unção divina ainda estava. 
Isto não é incrível? A vida física do profeta já havia cessado, mas 
a sua história e a unção de Deus não. O grande ensino da vida de 
Eliseu é este: Precisamos de referenciais positivos na nossa 
geração, precisamos seguir os passos de um homem de Deus. 
Sabemos que um homem de Deus passa, mas sua história 
continua produzindo avivamento e produzindo milagres. Já 
escolheu um homem ou uma mulher de Deus para andar ao seu 
lado?

- FIM -

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

O treinamento que começou no dia 07 de agosto continua e hoje 
iniciamos a segunda etapa. No dia 04 de setembro, estaremos 
finalizando esta segunda e última etapa do treinamento. Todos 
os professores estão convocados para participarem.

HOJE TEM SANDUBA NIGHT!

Hoje você tem um sanduíche no capricho te esperando por 
apenas R$ 5,00 no final do culto! Participando você estará 
contribuindo para a realização do próximo Retiro Esportivo. Te 
vejo lá!

ACAMPAMENTO KIDS

Chegou a vez da criançada acampar para aprender mais de Deus 
e ter muita comunhão! De 15 a 16 de outubro, o Ministério Kids 
promoverá o Acampamento Kids, na Chácara do Cigano, na 
Barra de Santo Antônio. Com o tema “Jesus, meu super-herói”, o 
evento é aberto para crianças até os 11 anos de idade, sendo dos 
2 aos 5 anos somente acompanhadas por um responsável. As 
inscrições já estão abertas, custam R$ 100,00, incluindo 
alimentação, hospedagem e transporte, e devem ser feitas pelo 
site www.ibgenesis.com.br. Para mais informações, procure 
pessoalmente uma das tias do Kids ou entre em contato com a 
irmã Rosângela Barbosa pelo número (82) 98728-2785.

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).

CONSULTA OFTALMOLÓGICA A 
PREÇO POPULAR

Há quanto tempo você não faz uma consulta oftalmológica? 
Sua visão está embaçando? Não perca a oportunidade que o 
Ministério de Ação Social está trazendo para você! De 22 de 
agosto a 6 de setembro, estarão abertas as vagas para 
agendamento de consulta oftalmológica, por apenas R$ 
50,00, pelo número (82) 98813-7826. As consultas serão 
realizadas no dia 10 de setembro, das 8h às 13h, aqui na nossa 
igreja, com o dr. Guilherme Lopes. Aproveite, porque serão 
somente 30 vagas, e divulgue para amigos e familiares!

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

O Ministério Ação Social solicita que sejam feitas doações de 
óleo, leite e café para compor as cestas básicas da Assistência 
Social da nossa igreja. Como prova de amor e carinho para com 
os nossos irmãos em Cristo, que tanto necessitam de alimento 
espiritual, como também de alimento físico, estamos unindo 
forças para então servir ao nosso Deus e também ao nosso 
próximo. Faça parte você também do nosso Ministério, seja um 
abençoador de vidas, seja luz, abrace essa ação! As doações 
poderão ser feitas na igreja durante os cultos ou durante a 
semana em horário comercial.

LER É BOM, EXPERIMENTE!

A leitura é um processo irreversível na vida de qualquer pessoa 
e, pensando na importância dela, o Ministério de Ação Social 
estará promovendo uma campanha de incentivo à leitura. Por 
isso, hoje (21) o ministério estará vendendo livros a preços 
especiais. Se informe com a irmã Iolanda no hall de entrada do 
nosso templo, ao final do culto.
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