
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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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-514 MAIO

19 à 21 MAIO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
18h, na Gênesis

XVI ECC
na Escola Onélia Campelo

ESPAÇO BUSINESS

13 MAIO

MEGA GERAÇÕES
19h às 21h30, 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

07.Mai : Ricardo Rodrigues

07.Mai : Gabriel Henrique

07.Mai : Andressa Maria

09.Mai : Rosângela Pereira

09.Mai : Lucas Neves

11.Mai : Márcio Lopes

11.Mai : Aline Araújo

11.Mai : Matheus Alonso

11.Mai : Evelly Júlia

12.Mai : Maurício Rafael

12.Mai : Alexandre Gomes

12.Mai : Valdilene Rodrigues

13.Mai : Bárbara Victória

 99613-6926)

 98888-5942)

 98887-6459)

 98705-3198)

 99610-2798)

 99978-0235)

 99628-7425)

 99602-7431)

 99165-1590)

 98870-4250)

 98847-5302)

 98851-7150)

 98709-8655)

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

Quando Calebe foi enviado para espiar Jericó, o foco era no 
objetivo de entrar na terra prometida. Este era o princípio que o 
guiava, era o preço que estava resignado a pagar para alcançar 
a vitória. Ele não foi observar as dificuldades, mas as brechas 
possíveis, os pontos vulneráveis da cidade que precisava entrar. 
Mark Tuim disse que: “O foco no objetivo nos faz enxergar mais 
do que os olhos naturais.” Ele teve todos os motivos para voltar 
desanimado, mas sua conclusão foi a de que não era agora, 
depois de vencer tantas lutas, que ele iria perder a batalha às 
portas da sua conquista. Não foi guiado pelo que os seus olhos 
viam, mas pelo que iria desfrutar quando a conquista se 
estabelecesse.

A vida privilegia quem não desvia sua atenção do foco a ser 
alcançado. Tudo parecia impossível, até que ele ouviu de Raabe 
o testemunho espetacular. Ela contou para Calebe, que todos 
em Jericó estavam sabendo os sinais que Deus vinha operando 
na travessia do deserto com seu povo. Eles estavam tremendo 
de medo. A convicção era tão firme na vitória do povo de Deus 
que fez um contrato com Calebe: “Vou esconder vocês na 
minha casa, conquanto poupe a minha vida e a dos meus 
familiares no ataque que irão fazer.”

O Apóstolo Paulo, um homem que enfrentou adversidades 
extremas na vida para estabelecer o plano traçado por Deus 
para sua vida, testemunhou que: “Nem a morte nem a vida 
pode nos afastar do amor Cristo.” Do que ele estava falando? 
Que tanto o medo como as ofertas prazerosas propiciadas pela 
vida são iscas de Satanás que produzem o furto da atenção, 
com o objetivo de roubar o nosso foco. Não precisamos de 
muito para alcançar a vitória proposta por Deus para nós, 
necessitamos apenas não tirar a visão do foco, e Deus proverá o 
milagre necessário para alcançarmos êxito.

Steve Jobs, um dos maiores homens do nosso século, disse 
que: “Para manter o foco, precisava aprender a dizer não a toda 
voz que diz que você não conseguirá.” O psicólogo Daniel 
Goleman, escritor do excepcional livro “Foco”, nos alerta para a 
necessidade que temos de exercitar a concentração para 
manter o foco. Veja você o que aconteceu com Pedro na cena 
que viveu com Jesus que andava sobre as ondas do mar. 
Enquanto sua visão estava focada em Jesus, conseguiu andar 
por sobre o mar. Repentinamente ele desviou seus 
pensamentos, começou a reparar no barulho que o vento fazia, 
conseguiu perceber a distância que ainda estava de Jesus. 
Olhou para os pés e foi difícil constatar que estava andando 
sobre as águas, e nesta hora começou a afundar. Não naufragou 
porque foi socorrido, mas fica a lição: “O segredo é não perder o 
foco”. Foco que Calebe não perdeu por um minuto sequer. Ele 
chegou empolgado e empolgando o povo hebreu com seu 
relatório dizendo: “Deus realmente caprichou na escolha da 
terra, agora afinal iremos conquistar o que nos prometeu.”

- FIM -

MANTENHA O FOCO

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.

CANTINA DA COLHEITA

No domingo, 14 de maio, após o Culto da Família, será realizada 
uma cantina diferente de tudo que você já viu! Grupos Pequenos 
estarão juntos, na quadra de esportes da nossa igreja, para 
oferecer diferentes opções de lanches, com ingressos no valor 
de R$ 5,00. A Cantina da Colheita será realizada todo mês nos 
cultos de ceia e tem como objetivo arrecadar fundos para a 
construção da nossa congregação em Santa Luzia do Norte. 
Agora que você sabe a razão desta cantina, não a perca por 
nada!

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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 21 de maio de 2017. Para isto 
você deve mandar um e-mail até o dia 17 de maio 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 feita com as informações solicitadas.

 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.

 CONFERÊNCIA PERTURBADORES

Quem já foi para uma conferência Perturbadores sabe que é 
bom demais! Quem ainda não foi, chegou a oportunidade: de 2 
a 4 de junho, aqui na igreja, será realizada a 3ª edição do 
evento. Se você tem entre 12 e 35 anos, pode comprar seu 
ingresso no valor de R$ 20,00 a partir do próximo sábado, 13 de 
maio. Serão três dias intensos de oficinas, mesas redondas, 
palestras, exposição de projetos, café com líderes e muita 
adoração com o pr. Massao Suguihara. Mais informações em 
breve! #Perturbadores2017

 CULTO JOVEM

No próximo sábado, 13 de maio, às 19h, teremos nosso culto 
jovem pré-conferência Perturbadores. Com o tema "Para que 
outros possam ver", o pr. Fred Magalhães, da Igreja Batista 
Seara, estará aqui dando um gás e nos fazendo antever um 
pouco do que Deus fará durante nossa conferência! Não perca 
este momento por nada! Reúne a galera e vem!

 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. 


