
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

"Agora, pois, já 
nenhuma condenação 
há para os que estão 

em Cristo Jesus." 
Romanos 8:1

Meditação

Nossa confiança está 
na pessoa de nosso 

SENHOR JESUS 
CRISTO. Muitos não 

dão valor a este nome 
porque não sabem o 
verdadeiro valor que 
Ele tem, pois JESUS 
tira de mim, e de 

você toda a acusação 
e condenação que há 
sobre nós. Se você 

depositar essa 
confiança na pessoa 
de JESUS CRISTO, 

você verá o poder de 
transformação em sua 
vida. Porque o maior 
milagre não é a cura 

física e sim a 
espiritual. Pois esse 
corpo se corrompe 

mais o espiritual não.
Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-516 ABRIL

22 ABRIL

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CANTATA DE PÁSCOA
às 18h, na Gênesis

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas Congregações

ESPAÇO BUSINESS

14 a 16 ABRIL

EJAD
na Chácara do Cigano

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

09.Abr : Lizandra Dianna

10.Abr : Rebeca Joyce

11.Abr : Mirlane Taciana

12.Abr : Mateus Saulo

13.Abr : Gladys dos Santos

13.Abr : Kevim de Lima

14.Abr : Camila de Queiros

14.Abr :  Madson Manoel

 3326-3149 )

 3033-9035)

 -)

 3324-4198)

 3336-2830)

 -)

 3235-1458)

 3338-3587)

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

“Esta é a história da família de Terá: Terá gerou Abrão, 
Naor e Harã. E Harã gerou Ló”. 

(Gênesis 11.27)

Ló é um dos personagens mais controversos da Bíblia. Sobrinho de 
Abraão, passou a ter sua história inserida de forma relevante na bíblia 
depois de ter resolvido seguir os passos do tio crente. Ele representa o 
típico crente que foi agraciado com uma grande oportunidade na vida, 
sem nunca ter aproveitado de forma plena. As igrejas estão repletas de 
crente modelo Ló. Eles estão na igreja, foram levados por alguém ou até 
foram sozinhos, passaram a ser contados como filhos de Deus porque se 
tornaram “caminhantes” de uma mesma travessia. Eles até recebem as 
bênçãos de Deus porque estão andando com quem anda com Deus, no 
entanto, jamais irão usufruir de uma experiência genuinamente 
libertadora ou impactante com Deus. Ló é símbolo de um crente fraco, 
trôpego, mundano, que vive dando problemas e deixa de ser bênção. 
Não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz 
frutos e se torna um fardo para quem caminha com ele ao lado. 

Ele acompanha Abraão desde Ur dos Caldeus. Se Abraão vai, Ló vai 
atrás. A Bíblia diz que seu tio andava com Deus, porém jamais diz que 
ele também andava com Deus. Siquém,  Betel,  o oriente e Ló sempre 
seguindo à sombra do seu tio famoso. Abraão levanta altares a Deus, 
ele quer comunhão. Para Ló o importante é que ele estava usufruindo 
das bênçãos advindas do relacionamento do seu tio com Deus. Não 
percebeu que a sustentação daquela prosperidade estava firmada na 
fidelidade do seu tio a Deus.  

Triste do crente modelo Ló, um dia achou que poderia separar-se do tio 
sem que isto produzisse grandes prejuízos para ele.  Seguir seu próprio 
caminho de crente modelo distante de Deus, escolhendo pelos olhos os 
destinos do seu futuro (Gn 13.8-9), resultou em tragédia para ele. Não 
demoraria muito e toda segurança e prosperidade alcançada pelas 
“bênçãos do transbordo” (elas transbordavam em Abraão e alcançavam 
o Ló), logo estava completamente comprometidas. Chegando à terra 
que havia escolhido pelos olhos, sem nenhum investimento de oração, 
foi sequestrado, viveu horas instáveis, sua vida estava por um fio, e só 
não pereceu porque seu tio veio em seu socorro.

O problema do crente modelo Ló, é que ele atrasa o caminho dos que 
querem andar com Deus, gera preocupações e muito stress emocional 
para quem anda com ele. Não raro, sua imperícia espiritual põe em risco 
sua vida e a vida dos outros. Por um tempo o crente modelo Ló pode até 
enganar, camuflar, mas pelos incidentes produzidos pela falta de 
firmeza espiritual, logo você identifica a falta de intimidade dele com 
Deus. Nada dá certo em sua vida, nada é definitivo, as bênçãos 
conquistadas não se tornam permanentes, tudo pode ser perdido de um 
momento para outro. 

Preso e espoliado por sequestradores, Ló jamais deveria ter voltado 
para Sodoma depois de ter sido resgatado por Abraão. Porém esta não 
foi sua decisão. Aquela cidade de vida libertina e livre atraía o crente 
carnal. E quando tudo estava indo muito bem para Ló, no auge da sua 
prosperidade em Sodoma, Deus resolve destruir toda a cidade. Ele vai 
ter que sair dali arrancado pela mão do anjo, deixando todos seus bens, 
tudo que havia conquistado lá. Ironia das ironias, o crente carnal fica 
sem Deus e sem as bênçãos do mundo. Ser crente modelo Ló é uma 
tremenda furada, seja um crente modelo Abraão. Custa um preço, mas 
o resultado é sempre muito melhor.

- FIM -

CRENTE MODELO LÓ

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?

Esqueceu sua bíblia na igreja? Procure um 
diácono e solicite de volta. Estamos com 
dezenas de bíblias guardadas dos 
irmãos que esquecem na igreja após os 
cultos e pedimos que você pegue a 
sua de volta, caso contrário 
estaremos doando as bíblias 
àqueles que precisam. Cuide deste 
livro sagrado, pois Deus quer falar 
com você através dele!

 JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO PARA O 
EJAD?

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. Se você tem entre 12 e 20 anos, encare este 
Encontro como uma oportunidade de Deus para seu crescimento 
espiritual e para desenvolver amizades sadias com pessoas 
divertidas. Faça hoje mesmo sua inscrição ao final do culto, por 
apenas R$ 100,00, através do cartão de débito ou dinheiro. 
#PartiuEjad

"Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela 
fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." - Gl 
2:20.  BERÇÁRIO NA EBD

Atenção mamães! Agora o 
berçário da nossa igreja 
t ambém func i ona rá  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 
const rag imento  para  as  mamães que es t iverem 
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!

AVISO GERAL - FERIADOS

A Gestão de Ministérios informa que, 
em dias de feriado seja ele 
municipal, estadual ou nacional, 
nossa igreja estará fechada, ou seja, 
nesses dias não teremos ensaios, 
prática de esportes, reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados 
quando estes coincidirem com os 
dias de Culto de Cura e Libertação 
(às quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical e Culto da Família 
(aos domingos).

CONSULTA OFTALMOLÓGICA  A 
PREÇO POPULAR

Vem aí mais uma edição da já tradicional consulta oftalmológica 
promovida pelo nosso Ministério de Ação Social. De 10 a 27 de 
abril, estarão abertas as vagas para agendamento da consulta, 
que ocorrerá no sábado (29 de abril), das 8h às 12h, por apenas 
R$ 50,00. Interessados devem entrar em contato pelos números 
(82) 98886-6081 / 99997-8312. As consultas serão realizadas 
aqui na igreja, com o dr. Guilherme Lopes. Aproveite, porque 
serão somente 30 vagas, e divulgue para amigos e familiares!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Ecepcionalmente, neste mês, a apresentação de crianças 
ocorrerá no 4º domingo. Será no dia 23 de abril de 2017. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 19 de abril 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.

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.


