
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-509 ABRIL

14 a 16 ABRIL

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

EJAD
na Chácara do Cigano

ESPAÇO BUSINESS

08 ABRIL

MEGA GERAÇÕES: ESTRANGEIROS
às 19h, na Gênesis

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

04.Abr : Marcus Ricardson

05.Abr : José Bernito

05.Abr : Marcielle de Medeiros

06.Abr : Deiwd da Silva

 98844-2553 )

 99900-0797)

 3241-5355)

 99942-3309)

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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“...mas as vossas maldades fazem separação entre 
vós e o vosso Deus; e os vossos pecados esconderam 

o seu rosto de vós, de modo que os ouve” 
(Isaías 59.2)

O texto do profeta é extremamente esclarecedor acerca dos 
motivos pelos quais não atraímos o favor de Deus às nossas 
vidas. “O capítulo inicia nos informando que a mão do Senhor 
não está encolhida para que não possa salvar”. Uma mão 
estendida para o que está caído pode ser tudo o que 
necessitamos para nos levantar. Serve de força auxiliar para o 
que caído e sem força suficiente para levantar, possa ser 
socorrido por Deus.

Ao tempo que nos informa que a mão de Deus está estendida, 
nos avisa também que não será possível usar o favor divino 
para sair de circunstâncias difíceis se não nos dispusermos a 
abandonar o pecado da independência. Justifica que estando 
nossas mãos contaminadas de maldade, não conseguiríamos 
pegar na mão de Deus que estendida está para nos socorrer.

Uma análise do texto nos leva a pensar no que poderia se 
caracterizar como maldade humana que serve de 
impedimento ao socorro divino, senão vejamos:

ü Primeiro ele nos informa que nossas mãos estão 
manchadas de sangue. Isto fala de justiça feita com as 
próprias mãos. Este parece ser um pecado muito frequente 
ainda nos nossos dias. Cada vez que o homem é 
contrariado, ofendido ou agredido, o instinto humano se 
revela violento. Quando fazemos justiça com as próprias 
mãos estamos tomando o lugar de Deus. Só a Deus 
compete a ação corretiva de justiça. Você já fez justiça com 
as próprias mãos? Pois saiba que quando isto ocorre à mão 
estendida de Deus não nos alcança. 

ü Lábios que proferem mentiras, este era o segundo pecado 
humano que produzia impedimento ao socorro divino. 
Quando pegos em pecado, comumente usamos do 
expediente de justificar nossas maldades com palavras 
mentirosas. Não seria mais sóbrio assumirmos nossas 
culpas e aguardamos socorro do alto?

ü Ninguém clama por justiça, reclama Deus do seu povo. A 
razão era clara, e estava conectada com o primeiro pecado. 
Achavam mais rápido fazer justiça com as próprias mãos do 
que orar pedindo ao Senhor que providenciasse sua ação de 
justiça. Estavam agindo com espírito de independência de 
Deus. 

ü Engravidam o mal, chocam ovos de cobras, tecem teias de 
aranha, este é o quarto pecado cometido por seu povo.  
Deus estava reclamando de pecados premeditados, de 
gestar friamente um pecado. Pensavam no mal e não 
tratavam seus maus pensamentos. Havia tempo de 

O QUE NOS SEPARA DE DEUS?

 VEM AÍ O ENCONTRO DE JOVENS E 
ADOLESCENTES...

Nosso Encontro de Jovens e Adolescentes (Ejad) está chegando! 
Será de 14 a 16 de abril, na Chácara do Cigano, na Barra de 
Santo Antônio. A galera de 12 a 20 anos já pode se inscrever a 
partir deste domingo, 19 de março. A inscrição custa R$ 100,00 
e poderá ser paga no cartão de débito ou dinheiro. Mais 
informações com a comissão organizadora, no stand ao lado da 
livraria, sempre ao final dos cultos.

PEÇA ESTRANGEIROS

Vem aí uma produção própria do nosso Ministério de Teatro 
Faces que vai te encantar... A peça Estrangeiros, um musical 
cuja narrativa é inspirada em As Crônicas de Nárnia, será 
apresentada no sábado, 8 de abril, às 19h, aqui mesmo na 
igreja. Os ingressos já estão à venda com jovens e 
adolescentes, por apenas R$ 5,00. O valor arrecadado será 
revertido para a inscrição de participantes no Encontro de 
Jovens e Adolescentes (Ejad). Adquira hoje mesmo seu 
ingresso, abençoe nossos jovens e seja edificado!

 BERÇÁRIO NA EBD

Atenção mamães! Agora o berçário da nossa igreja também 
funcionará aos domingos pela manhã, durante todo o horário da 
escola bíblica dominical. Ressaltamos que os pais não devem 
entrar no berçário a fim de evitar constragimento para as 
mamães que estiverem amamentando. Agradecemos a 
compreensão.

CADASTRO DE ADOLESCENTES E 
JOVENS

Atenção adolescentes e jovens! Se você tem entre 12 e 35 anos, 
precisa preencher seu cadastro para que os Ministérios Geração 
Ativa e Atitude te conheçam melhor e possam planejar suas 
atividades. É online, rápido e fácil! Basta acessar o endereço 
bit.ly/cadastrojovemibg, preencher e enviar. O prazo para 
respostas é até o domingo, dia 30 de abril. Não deixe para última 
hora!

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial 
de membros vindos de outras igrejas, quando não trazem carta 
de recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer parte 
da nossa comunidade de fé, as próximas aclamações serão 
realizadas no dia 11 de junho e 11 de dezembro. Mas, para isso, 
é imprescindível participar de dois encontros durante a Escola 
Bíblica Dominical (EBD): 4 e 11 de junho; ou 3 e 11 de 
dezembro. Escolha o melhor período e participe! Mais 
informações com os líderes Valdelaina e Luis, responsáveis 
pela integração.

arrependimento, mas preferiam dar livre curso as suas 
maldades.

O texto nos informa que os nossos pecados não mudam a 
natureza de Deus. Ele é essencialmente bom, seu favor está ao 
nosso alcance, sua mão continua estendida para nos socorrer e 
salvar, mas preferimos agir de forma independente. Tudo isto 
produz impedimento ao socorro e a salvação disponível de Deus. 
Perderam uma grande oportunidade de vencer sem ter que se 
desgastar. Embora estivesse disponível para nos socorrer, o seu 
socorro estava impedido pelas ações do seu povo. 

Pena que tenhamos tanta dificuldade em aprender com os erros 
dos outros. Continuamos cometendo os mesmos pecados, e 
perdendo assim a grande oportunidade de deixar Deus resolver 
por nós problemas que não nos compete solucionar. 

- FIM -

ATENÇÃO MOTORISTAS!

O ministério diaconal solicita a atenção de todos os motoristas 
para algumas questões importantes:

         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!

         Porque NÃO devemos estacionar da calçada?

Æ Não é permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia 
para deficiente visual da igreja. São duas multas. Uma é 
infração grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$ 
127,69 de multa (além da remoção do veículo) e  a outra é 
gravíssima, representa 7 pontos na CNH e pode custar R$ 
191,54 de multa (além da remoção do veículo).

Contamos com a sua colaboração e 
agradecemos a sua compreensão.


