
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.
Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-519 MARÇO

23 MARÇO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

CULTO DE FORMATURA - ENFERMAGEM
às 20h, na Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

18 MARÇO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

13.Mar : Pedro Paulo

13.Mar : Anderson Soares

15.Mar : Alessandra Maria

16.Mar : Regina Avner

16.Mar : José Bonifácio

18.Mar : Osmari Valverde

18.Mar : Manoel Natalício

 98821-2440   )

 99128-3864)

 98853-8032)

 98841-1939)

 99922-9408)

 98801-7655)

 99175-5970)

JBA DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização, descupinização, 

lavagem de caixa d'água, desentupimento com 

o sistema de hidrojateamento. 

Fones: 3334-7262 / 98869-0846 / 99616-0813

E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

TOQUEVISUAL - Rep. Rommanel, 

Boulevard, Eudora, Ed. Gospel e Herbalife

Livros, bíblias, bds, DVD, perfumes, etc.

Procurar professor Jorge Valdo ou Elza na igreja

ou pelos contatos 98827-7316 / 99932-4506

99822-0174 // mczjvaldo@hotmail.com
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pastorharry@ibgenesis.com.br

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais 
vale controlar o seu espírito do que conquistar uma 

cidade”. 
(Pv 16:32)

Muitos baseiam seu modo de vida em filosofias que apesar de 
belas não compõem a realidade. Creio que uma das 
características mais marcantes desses últimos anos é a falta de 
domínio próprio. O problema é que nunca vivemos no meio de 
uma sociedade com hábitos tão velozes quando aos da nossa. 
Quase tudo que desejamos é para ontem. 

Já não temos mais paciência para aguardar nada, queremos 
que tudo aconteça imediatamente. Há algum problema nisso? 
Creio que não, desde que entendamos claramente que nem 
tudo se realiza no imediato, principalmente, quando o assunto 
deixa de ser as máquinas e se volta para os seres humanos. 
Sim, às vezes percebo que nós estamos aprendendo a tratar 
seres humanos como máquinas. Exigimos deles a mesma 
capacidade de responder, agir, realizar, que recebemos dos 
computadores. Por conta disto, esta é uma geração 
estressada, agressiva e pressionada. Há muita pressa em 
galgar novas e mais altas posições profissionais; há muita 
pressa em se conseguir ascensão social; temos sido 
impulsionados ora por atalhos antiéticos. 

Uma das filosofias populares desse tempo está baseada na 
força e conquista. Sucesso tem sido sinônimo daqueles que 
são mais fortes ou daqueles que conquistam coisas: 
patrimônios, títulos e pessoas. Entretanto, na teoria parece até 
bonito ser forte e possuir coisas, porém, na prática, essa 
filosofia popular tem criado um bando de alienados, egoístas e 
utilitaristas. 

Geralmente quem adere à esse tipo de filosofia popular acaba 
passando por cima das pessoas, do tempo, e das etapas. Esse 
tipo de pessoa não consegue esperar, não consegue respeitar 
as fases naturais da vida para que se obtenha, conquiste, e, 
até, mereça. Muitos adultos se tornaram crianças emocionais, 
pois já não sabem mais esperar, querem tudo para ontem, nem 
que pra isso seja necessário negociar os valores éticos e 
morais. Pessoas assim oprimem os mais simples, 
desrespeitam os mais "fracos", sentem-se donos de tudo e de 
todos. Mas, o sábio provérbio de hoje, lembra-nos que os 
valores são mais importantes e significativos do que as coisas. 
Tem muito mais valor aqueles que se permitem ser tratados 
pelo tempo, que se permitem a liberdade da construção de si 
mesmo, que se permitem o desenvolvimento da sua força na 
academia da vida. Assim, conquistam definitivamente, com 
respeito, com dignidade e, principalmente, com merecimento. 
De fato é mais rápido conquistar as coisas através do 
terrorismo, na base da força e a imposição, entretanto, dessa 
maneira a gente ganha o mundo inteiro mas, como bem disse 

CONTROLE DAS EMOÇÕES

Jesus, a gente "perde a alma". A grande experiência que a 
sabedoria nos proporciona é viver bem conosco mesmo e com as 
pessoas. Mas eu reconheço que, nos últimos anos, ser temido dá 
mais ibope do que ser honrado. A grande questão é: é isso que 
queremos pra nossa vida? Pense, e se necessário for, tome 
novas atitudes.

- FIM -

 CADASTRE-SE HOJE!

Suas informações são muito importantes para nós. Com elas 
conseguimos informações importantes para saber como 
trabalhar com a igreja. Se você é membro da igreja mas ainda 
não fez o seu cadastro, solicitamos que procure um dos 
diáconos e solicite sua Ficha de Cadastro de Membro ou solicite 
através do e-mail secretaria@ibgenesis.com.br. A ficha deverá 
ser preenchida e devolvida aos diáconos. Pais, cadastrem 
também seus filhos. Se deseja atualizar seus dados, o 
procedimento é o mesmo. Agradecemos a colaboração.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre no 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 19 de março de 2017. Para isto 
você deve mandar um e-mail até o dia 15 de março 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. 
A apresentação só será possível com todas as informações 
solicitadas.

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.

 OFERTA SOLIDÁRIA

Hoje teremos culto de santa ceia e aproveitamos para lembrar 
que é dia de colocar sua fé em prática com sua #OfertaSolidaria 
para montarmos cestas básicas para quem precisa! Podem ser 
alimentos não-perecíveis, produtos de limpeza ou higiene 
pessoal. Se você não trouxe hoje, não tem problema. Fique 
ligado nos informativos que estaremos te relembrando. Firme 
este compromisso com Deus e com seu próximo!

ACHADOS E PERDIDOS 
#RetiroIBG2017

Se você é do tipo esquecido e se deu conta que deixou para trás 
em nosso retiro algum pertence, seus problemas acabaram! 
Procure hoje mesmo o nosso caseiro Alexandre e resolva sua 
situação, pois em um mês os materiais restantes serão doados.

NOITE DE MASSAS

Você é fã da culinária italiana? Adora comer massa? Então vai se 
deliciar com nossa próxima cantina! No domingo (19), após o 
culto, teremos uma cantina caprichada com mini pizzas, 
macarronada, lasanha e torta de frango. Os preços ainda estão 
sendo definidos, mas serão acessíveis. Toda renda será 
revertida para a nossa cantata de páscoa. Não deixe de 
experimentar essas delícias! 

GINÁSTICA FUNCIONAL PARA 
MULHERES

A União Feminina está com uma novidade quentinha: 
formaremos uma turma de ginástica funcional só para 
mulheres! As aulas serão às terças, quintas e sextas-feiras, das 
19h às 20h, com a instrutora Gleizy Vilela, na quadra de 
esportes da nossa igreja. As inscrições já podem ser feitas 
at ravés de formulár io  d ispon íve l  em nosso s i te 
www.ibgenesis.com.br. Mais informações, como valores e 
pré-requisitos, serão tratadas após a formação da turma. Não 
fique de fora! Vamos fazer um 2017 diferente, cuidando 
também do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo!

DIVULGAÇÃO GRATUITA

Não deixe a oportunidade passar. Ainda hoje envie os dados 
para divulgação da sua empresa no Espaço Business. O 
espaço é gratuito e foi criado para divulgar seu negócio! Envie 
seu logotipo junto com as informações de divulgação (ramo, 
endereço, telefone, contatos, redes sociais, etc.) para 
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a 
cada informativo. Confira o Espaço Business na página 6 deste 
informativo e aproveite!


