
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

"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.
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Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-512 FEVEREIRO

18 FEVEREIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

ESPAÇO BUSINESS

11 FEVEREIRO

MEGA GERAÇÕES
às 19h, 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

05.Fev : Ana Karla

05.Fev : Hérica Pereira

06.Fev : Beatriz Verçosa

06.Fev : Myrian Victoria

06.Fev : Dione Araújo

07.Fev : Deise Araújo

08.Fev : Roney Calheiros

09.Fev : Maria Quitéria

10.Fev : Ana Deise

11.Fev : Noemy Marcelle

 99131-8463   )

 98872-1384)

 99332-3313)

 99902-6166)

 98841-5387)

 99150-0471)

 99620-0944)

 98831-2792)

 98820-1868)

 3241-5355)



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e 
com virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a 
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com 

ele.” (Atos 10:38)

A cura é parte importante do evangelho, faz parte do 
evangelho integral, na verdade ela é sua mais projetada face. 
Muitos ao longo da história se aproximam de Deus quando 
passam um momento delicado da vida, e desenganado pela 
medicina se viu levado a buscar a única solução possível: Um 
milagre. 

As curas, os sinais, os exorcismos atraem multidões para o 
ambiente do milagre, muitos deles apenas por um espírito 
curioso que o instiga a estar buscando o novo e o 
extraordinário de Deus. Contudo, depois de “impactados” com 
a cena do milagre, muitos se convertem de verdade. A verdade 
é que Jesus nunca reclamou desta turma, se eles estavam 
seguindo ao Mestre porque queriam ver mais um milagre, isto 
parecia não importar. O importante é que eles produzem 
muitas conversões legítimas, e que em outro ambiente de fé 
não se daria.

A liberação de uma cura, de um milagre ou um sinal não foi 
exercida por Jesus apenas por sua vontade volitiva, mas 
também porque havia entendido que era este o seu papel e sua 
grande missão: (Lucas 4:18-19) – “O Espírito do Senhor é 
sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. 
Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar 
liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr 
em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do 
SENHOR.” Vejam que o alvo prioritário de alcance envolvia 
pessoas sofridas, independente da sua condição social. 

Temo que estamos entrando no cumprimento daquilo que 
Jesus afirmou: (Lucas 18:8) – “Quando porém vier o Filho do 
homem, porventura achará fé na terra?” Não fazem tantos 
anos assim, os milagres eram comuns nas igrejas. Até porque 
temos uma promessa, e a própria Bíblia afirma que Deus vela 
pelas sua palavra para a cumprir. Não seria por causa da 
generalizada onda de pecados que invadem todos os 
ambientes e já contamina até o ambiente cristão? Ou seria 
culpa do amor frívolo que estamos oferecendo a Deus 
conforme Mateus 24:12? Veja o que este texto diz: “E, por se 
multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” O fato é 
que se a nossa capacidade investigativa for aguçada, temos 
muitos outros textos para citar que podem indicar pistas para a 
diminuição dos milagres, sinais, curas e exorcismos do meio da 
igreja. Até porque a promessa que temos é simplesmente 
espetacular: (Marcos 16:17-18) – “E estes sinais seguirão aos 
que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão 
novas línguas; Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma 

VOCÊ JÁ VIU UM MILAGRE?

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.

MATRÍCULAS ABERTAS EBD 2017

Você deseja aprender mais sobre a bíblia? Aprofundar sua vida 
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. 

coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos 
sobre os enfermos, e os curarão.”

Diante do exposto, como não estamos convencidos de qual a 
razão precípua para o rareamento dos milagres, nos resta uma 
alternativa mais inteligente: Vamos tapar as brechas, consertar 
o nosso altar, jejuar, tomar posse da palavra, e buscar 
intensamente a presença dele, pois é neste ambiente de 
santidade e de desejo de estar na sua presença que os milagres 
são gerados.

- FIM -

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.

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 compreensão.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 19 de fevereiro de 2017. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 15 de fevereiro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível com todas as 
informações solicitadas.

 BERÇÁRIO: PRECISAMOS DE TIAS!

Nosso berçário está desenvolvendo um trabalho maravilhoso 
para cuidar de nossos bebês e está carente de auxiliares 
(mulheres) para ajudar neste trabalho tão importante. Para 
saber como ajudar procure as tias Fernanda ou Izabelli. 

CULTO DE ADOLESCENTES E 
JOVENS

No próximo sábado (11), os adolescentes e jovens têm um 
encontro marcado com muita comunhão, louvores e palavra de 
Deus. Então, fique ligado no horário para não perder nada: às 
18h, a Geração Ativa (adolescentes) estará refletindo sobre 
"Quem é Deus?"; e logo mais, às 20h, será a vez da Geração 
Atitude (jovens) com o tema "Desafios de relacionamentos". 
Venha e traga convidados!
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