
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, 22 de janeiro de 2017 - Nº450

informativo semanal

"Porque não nos 
chamou Deus para a 

imundícia, mas para a 
santificação." 

1 Tessalonicenses 4:7

Meditação

Santidade é um dos 
principais atributos de 

DEUS e uma das 
características que 

deve ser desenvolvida 
pelos discípulos de 

JESUS. E quem são os 
discípulos de JESUS, 
senão aqueles que 

seguem a Cristo? Ser 
santo é ser separado 
do que é impuro e 

consagrado ao que é 
puro. DEUS é santo e 
nEle não há nada sujo 
ou impuro. E a partir 
do momento que nós 
somos considerados 
discípulos de JESUS, 
passamos a ter como 

uma de nossas 
características a 

santidade.
Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-528 JANEIRO

04 FEVEREIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas Congregações

CULTO UNIÃO FEMININA GÊNESIS
às 19h, na Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

24 JANEIRO

CULTO DE FORMATURA - DIREITO SEUNE
às 19h30, na Gênesis

MARCOS ANDERSON DA SILVA
Pinturas em geral

- Comércio e Indústria; Texturas, Massa corrida.

Rua Caxangá, 5A, Colina 2

Contato: (82) 98866-1402 / (82) 99309-1266

marcos.anderson31@hotmail.com

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. 03INFORMAÇÕES PÁG. 03

CULTO DOMÉSTICO

O culto doméstico é um tesouro perdido na vida da maioria do 
povo de Deus. Essa perda tem profundas e tristes 
conseqüências. Ela aponta uma perda de profundidade no 
relacionamento com Deus e também um enfraquecimento da 
comunhão familiar. O mundo contemporâneo sofre uma perda 
de critérios e valores. Corremos atrás do vento e gastamos 
toda a nossa energia buscando as coisas que perecem e 
deixamos de buscar as coisas lá do alto, aquilo que permanece 
para sempre. Creio que chegou o tempo de avaliarmos nossa 
vida e termos coragem de mudar o curso dos acontecimentos, 
de não sermos esmagados debaixo desse rolo compressor do 
secularismo nem sermos vítimas da ditadura dessa agenda 
que empurra as coisas espirituais para a lateral da nossa vida.



pastorharry@ibgenesis.com.br

Você já procurou alguma coisa onde ela não será encontrada? Se 
o problema fosse apenas o do tempo perdido seria fácil, mas 
existem mais implicações a serem consideradas. Algumas 
inclusive com muitos prejuízos emocionais. Esta é a história da 
mulher samaritana, uma mulher encontrada por Jesus tirando 
água em um poço. Ela estava em busca da felicidade e foi 
procurá-la nos relacionamentos afetivos. O resultado desta 
busca no lugar errado produziu muitas decepções. Havia tido 
cinco casamentos e o sexto relacionamento que desenvolvia, era 
completamente impróprio.

É impressionante a delicadeza com que Jesus trata esta mulher. 
Parecia não ter pressa em ensiná-la onde estava a felicidade e 
onde podia ser encontrada. Em um raciocínio inteligente ele 
traça um paralelo entre a atividade que desenvolvia no 
momento que foi encontrada, tirando água que dessedentava 
momentaneamente sua sede, com a água verdadeira que só ele 
podia dar. Ao propor dar-lhe a água da vida, ela ficou confusa, e 
disse:  “Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; 
onde, pois, tens a água viva?” - João 4:11.

O diálogo discorre calma e lentamente, passa pelo aprendizado 
equivocado do local onde encontrar Deus em sua adoração, até 
chegar ao ponto crucial. Ele pede a mulher que vá chamar seu 
marido. Ela confessa que não tem marido, pois estava 
desenvolvendo uma relação secreta com um homem que não 
era seu. Encurralada, confessa silenciosamente que sua busca 
equivocada estava provocando vergonha e dor. Ele por sua vez 
não a recrimina, não expõe seu pecado, não a fragiliza na sua 
dor. Deixa ela mesmo formar o raciocínio e desenvolver seu 
sentimento de culpa, que a levaria a consciência de que a 
felicidade não podia ser encontrada alí. 

Como ela, nós temos procurado a felicidade em locais onde ela 
não pode ser encontrada. Além de todo o tempo que obviamente 
é desperdiçado, nesta busca quase “insana” pela felicidade, 
temos machucado outras pessoas, além de que temos nos ferido 
também. Não são poucos os que se machucam aqui. O ensino 
que se sobressai neste encontro é o de que a verdadeira 
felicidade só pode ser encontrada em Deus, Ele é a fonte de toda 
saciedade da alma humana, a água viva que dessedenta a nossa 
sede. E o melhor, para encontrá-la, ele pode ser encontrado em 
uma adoração sincera dentro do nosso próprio interior. Só 
depois de completamente saciados e felizes é que estamos aptos 
a dividir nossa felicidade com outra pessoa. 

A descoberta foi tão espetacular que ela vai ensinar a toda 
população da sua cidade onde encontrar a verdadeira e profunda 
felicidade: Em Deus. O texto é enriquecido com uma simples 
informação, uma multidão passou a buscar um encontro com 
Cristo, e ela fez questão de ensinar a direção. Se como ela você 
está em busca da felicidade, saiba, ela está dentro do seu 
interior, o local onde Deu certamente pode ser invocado, 
adorado e encontrado. 

PROCURANDO ONDE NÃO VAI ACHAR

PODE-SE ESQUECER UM TESOURO?
Muitos irmãos têm esquecido suas Bíblias ao fim dos cultos e 
não as tem procurado de volta. As Bíblias esquecidas estão na 
sala da diaconia e estão disponíveis para resgate; caso os 
donos não apareçam, serão doadas para novos convertidos 
interessados em lê-las. Não despreze sua Bíblia, ela é a Palavra 
de Deus! Para mais informações, procure um diácono e/ou 
obreiro de nossa igreja.

ATENÇÃO MOTORISTAS!

O ministério diaconal solicita a todos os motoristas que 
estacionem seus veículos de ré em todos os cultos.

Porque devemos estacionar de ré?
 Æ Temos um melhor ângulo de visibilidade dos pedestres;
 Æ Temos crianças na igreja e as mesmas passam correndo por 

trás dos carros, não tendo noção do risco; 
 Æ Em caso de emergência é mais fácil a retirada do seu carro;
 Æ Quanto maior for o carro menos visibilidade na ré se tem;
 Æ Estatísticas: Nos EUA morrem cerca de 250 crianças por 

ano atropeladas, na maioria das vezes, pelo próprio pai ou 
mãe. QUASE UMA CRIANÇA POR DIA!

Vamos prevenir! Agradecemos a sua compreensão.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2017

Pode se programar, porque nosso Acampamento da Família 
2017, durante o Carnaval, vai acontecer no Rancho Pé de 
Pinhão, em Marechal Deodoro, e será surpreendente! Estão 
disponíveis ainda duas modalidades de acomodações:  
alojamento, por R$ 270,00 por pessoa; e barracas, por R$ 
200,00 por pessoa. As vagas para chalé estão esgotadas. A 
inscrição só será confirmada mediante pagamento, que poderá 
ser dividido em até 5x sem juros no cartão. 

Após os cultos de quarta-feira e domingo, uma comissão estará 
à disposição para tirar dúvidas e efetivar a inscrição. Outras 
informações no nosso site (www.ibgenesis.com.br) ou com o 
presbítero Dilson Santos pelo número (82) 99681-8535.

EXCELÊNCIA IMPORTA

Nosso ministério serve com excelência, porque conhecemos um 
Deus excelente, e sabemos que Ele não receberia nada que 
trouxéssemos ao seu altar que não fosse uma oferta excelente. 
Ofereça a Ele o seu melhor, independente do estágio em que o 
seu melhor está. Não o que você quer que o seu melhor seja, ou 
o que você desejaria que ele fosse, mas o seu melhor HOJE.

AUDIÇÕES – FACES 2017
Já pensou em fazer parte do ministério de teatro? Então, essa é 
a sua oportunidade! Estão abertas as inscrições para novos 
participantes. Os interessados devem realizar sua inscrição 
através de um formulário on line que está disponível no site da 
igreja. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 16 e 31 
de janeiro. A audição será realizada dia 04 de fevereiro às 15h. 
Maiores informações com Beka Carvalho (82) 9 8160-2985. 

MATRÍCULAS 
ABERTAS EBD 2017

Você deseja aprender mais sobre a 
b íb l i a?  Apro fundar  sua  v ida 
espiritual? Então, a EBD é pra você! 
Todos os domingos pela manhã 
temos escola bíblica. Se você já é um aluno regular ou deseja 
iniciar em alguma classe da EBD deve fazer sua matrícula on line 
acessando o site da igreja. As matrículas devem ser feitas de 
acordo com a faixa etária. Todas as informações necessárias 
constam no formulário. Faça logo sua matrícula e não perca a 
oportunidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus. 

- FIM -

22.Jan : Roberta Laura

23.Jan : Raphael de Moura

27.Jan : Fabiano Oliveira

27.Jan : Márcia Tenório

27.Jan : Gilvanise Nascimento

28.Jan : Matheus Davyd

   )

 3327-3728 )

 3328-8362 )

  )

 )

 3353-9343)

Ministério de Louvor IB GÊNESIS
SUPER FEIRÃO DE 
LIVROS E CD´S
A Livraria Maranatha estará 
realizando nos dias 27,28 e 29 de 
janeiro, o maior feirão de livros e 
cd´s que Maceió já viu. Descontos à 
partir de 50%. Você não pode perder! Venha e convide seus 
amigos para participar.

Dias 27, 28 e 29 de Janeiro I às 14h I na Gênesis


