
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, 11 de setembro de 2016 - Nº437

informativo semanal

"Confie no Senhor de 
todo o seu coração e não 
se apóie em seu próprio 

entendimento; reconheça 
o Senhor em todos os 
seus caminhos, e ele 
endireitará as suas 

veredas." 
Provérbios 3:5-6

Meditação

A confiança do cristão 
está baseada na fé 

depositada em Deus. Não 
importa se o nosso 

próprio entendimento 
mostra um caminho 

diferente, somente Deus 
pode guiar nossos passos 

na direção certa. À 
medida que confiamos e 

reconhecemos Sua 
vontade, o sentimento de 
bem-estar e realização se 

fortalece. A pessoa 
confiante é segura e 

positiva. Vê o futuro com 
uma certeza interior que 
o impulsiona para frente. 

Uma pessoa confiante 
sabe como encarar as 

derrotas da vida. 
Otimismo e alegria são 

frutos naturais de 
pessoas confiantes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-524 SETEMBRO

01 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

FESTIVAL DE SORVETE
na Gênesis, às 15h

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

ESPAÇO BUSINESS

24 SETEMBRO

REEDIÇÃO DA OFICINA DAS MULHERES
na Gênesis, 19h

11.Set : Marcos Antônio

12.Set : Carlos Alberto

12.Set : Fábio Roberto

13.Set : Camila Azevedo

14.Set : Ricardo Dias

14.Set : Lucas Victor

15.Set : Vanilda Lúcia

15.Set : Caio Henrique

16.Set : Carmen Eleonôra

17.Set : Elinaldo Gomes
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 99909-3611)
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 99949-2920)
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 98801-5741)

 98859-5749)

 98888-5990)

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

Então, ele me disse: “A minha graça te basta, porque 
o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, 

pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre 
mim repouse o poder de Cristo” 

(2 Coríntios 12:9)

Ainda que seja difícil reconhecermos, há uma tendência 
universal no ser humano para esconder suas fraquezas. Talvez 
até por preservação, já que outros quando sabem os nossos 
pontos fracos exploram nossas fraquezas sem parcimônia ou 
pena. Estamos tristes, mas mostramos rosto alegre. 
Queremos chorar, mas seguramos nossas lágrimas. Sentimo-
nos oprimidos, mas aparentamos estar no controle da 
situação. Atravessamos crises financeiras, mas temos receio 
de contar a outras pessoas, afinal ninguém gosta de admitir 
seu fracasso pessoal.

Tudo isto revela que vivemos muito mais em função da 
aparência do que realmente daquilo que somos. A importância 
que damos à imagem que outros têm de nós é tão grande, que 
penso, vivemos mais em função dos outros do que de nós 
mesmos. Desejamos que nos vejam com pessoas fortes, 
vitoriosas, alegres, que sabe escolher o alvo e parte segura 
para conquista. Por isto, resistimos a todo custo revelar as 
coisas que mostram nossa verdadeira condição de seres 
frágeis e débeis.

Paulo afirma, com alegria, que se gloriará em suas fraquezas. 
Você, alguma vez, parou para pensar na loucura de tal 
declaração? Ele diz que não fará qualquer esforço para 
escondê-las; pelo contrário, se vangloriará por elas existirem. 
Longe de lhe provocar vergonha, ele as apresentará suas 
fraquezas como marcas da sua total dependência de Cristo. Na 
verdade, para nós, a atitude do apóstolo é algo irracional. 
Entretanto, não podemos deixar de sentir, no íntimo do 
coração, uma profunda admiração pelo seu estilo de vida. 
Gente que faz das tragédias o alicerce da sua segurança e o 
estrumo que adubará a terra do seu crescimento, tem que ser 
ouvida, escutada. E Deus gosta de ouvir, escutar, assistir gente 
assim. 

Por um momento, lembre-se de quantas vezes você 
potencializou um problema, dando a ele uma dimensão maior 
do que de fato ele tinha? Costumamos fermentar problemas e 
diminuir as oportunidades que temos em cada um deles. Existe 
mais gente que se projetou nas tragédias pessoais de vida, do 
que as que foram vitimadas por elas. “Os olhos do Senhor 
estão sobre os justos, sobre os que padecem sem deixar de 
confiar nele, e seus ouvidos disponíveis a ouvi-los” (Salmo 
34:15).  Você consegue lembrar de alguém que tenha sido 
usada graças à sua força e virtude enquanto passava por 
momentos de dificuldades e fraquezas? A lista é infinita, e 
podem passar por: Adão, Abraão, Jacó, José, Ana, Sansão, 

TIRANDO DA FRAQUEZA FORÇAS

Josué, Elias, Eliseu, Gideão, Daniel, Raabe, Jesus, mas pode 
passar por mim e você.  Cada um à sua maneira tem que 
aprender uma lição básica de fé: “Tirar forças da fraqueza, 
porque o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas limitações.” 
Portanto, o correto não é esconder nossas fraquezas, mas 
perceber que no limite das nossas forças, somos visitados pela 
força de Deus que nos ajuda a vencer. 

- FIM -

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.

HOJE TEM SANDUBA

É hoje!!! Após o culto, vai rolar um #SandubaNight especial em 
nossa igreja, com a renda revertida para a realização do 
#AcampaKids. Os ingressos já estão à venda na cantina por 
apenas R$ 6,00 (sanduba + refri/suco). Garanta já o seu, lanche 
por uma pechincha e abençoe essa obra de Deus! 

QUEM QUER SORVETE?

Nesse calorzão de Maceió, tem coisa melhor do que tomar um 
bom sorvete? E se você puder tomá-lo à vontade? Não é sonho, 
é realidade! O Ministério Kids promoverá no dia 24 de 
setembro, às 15h, aqui na nossa igreja, o Festival do Sorvete, 
com muitas brincadeiras e atividades para a criançada, como 
piscina de bolinha, cama elástica e muito mais! Tudo isso por 
apenas R$ 10,00 para os adultos e R$ 6,00 para as crianças! Os 
ingressos já estão à venda. Adquira já o seu e comece a fazer a 
contagem regressiva para o grande dia!

LIVRARIA NA IGREJA

Você sabia que tem uma livraria funcionando aqui na nossa 
igreja? Nos dias de culto, após o término das atividades, você 
encontra os melhores artigos evangélicos para presentear a 
quem você ama, como bíblias, livros, chaveiros, cartões e muito 
mais. A livraria funciona em frente ao berçário e está esperando 
sua visita!

TRILHA ECOLÓGICA

Mais um feriado se aproxima e nós preparamos um super 
programa para você: uma trilha na Reserva Ecológica do Catolé! 
O projeto Leões em Ação promete muita aventura, comunhão e 
aprendizado para adolescentes, acima de 12 anos, jovens e 
adultos que participarem. A saída será às 7h, aqui da nossa 
igreja, na próxima sexta-feira (16). Recomendamos que usem 
roupas confortáveis, tênis e levem água, frutas e cereais. Mais 
informações com o presbítero Dilson pelo número (82) 99681-
8535.

CONFERÊNCIA PARA CASAIS

De 11 a 13 de novembro, será realizada a 2ª conferência para 
casais “Amor e respeito acima de tudo”, baseada no versículo de 
1 Co 13.7, na Igreja Batista Independente Shekinah, localizada 
na Rua Pedro Américo, nº 17, Poço. O evento terá como 
palestrante o casal de pastores Odila e Juarez, de São Paulo, 
líderes do Ministério de Casais da Convenção das Igrejas 
Batistas Independentes (CIBI). Mais informações e inscrições 
pelo número (82) 99170-2376.

OFICINA "FAZENDO AS PAZES COM 
O ESPELHO"

A mulherada pediu e a dra. Conceição Honorato atendeu!! No 
sábado, 24 de setembro, vai ter uma reedição especial da 
oficina "Fazendo as pazes com o espelho", às 19h, aqui na 
igreja! Se você quer rever o conteúdo ou foi para outra oficina 
na nossa #ConferenciaDeMulheres e ficou com muita vontade 
de ir para essa também, a hora é agora! Esperamos você! 
#EuFuiEscolhida #IBGenesis

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.
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