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

15 JULHO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
18h, na Gênesis

EVENTO SEMINÁRIO CIBISA
período da tarde e noite

ESPAÇO BUSINESS

08 JULHO

MEGA GERAÇÕES
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

02.Jul : Rosângela Barbosa

02.Jul : Maria Eduarda

03.Jul : Edkarla de Lima

03.Jul : Denis de Melo

03.Jul : Maria Edja

05.Jul : Dayane Almeida

06.Jul : Ângela Maria

06.Jul : Álvaro Samuel

08.Jul : Elaine Patrícia

08.Jul : Márcia Maria

 98728-2848)

 99116-5228)

 99651-7850)

 -)

 98826-5096)

 98858-3102)

 99618-4879)

 99128-1321)

 98872-3584)

 99109-3063)

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, CDs, 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

“E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em 
Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi 

chamado o amigo de Deus.”
(Tiago 2:23)

Uma memória muito forte da minha infância cristã, é a de criei 
uma verdadeira obsessão pelo desejo de conhecer as razões 
pelas quais Deus resolveu chamar Abraão de seu amigo. Eu 
queria fugir daquela resposta óbvia que qualquer estudante 
iniciante da Bíblia daria: “Ele foi obediente a Deus, ao sair da 
casa de seus pais para atender seu chamado” - Atos 7:3. Para 
mim esta resposta embora verdadeira não me satisfazia. 
Primeiro porque uma grande amizade não pode se basear em 
apenas um ato. Depois porque muitos homens e mulheres 
também se dispuseram a atender a uma convocação divina, e a 
nenhum deles Deus o chamou de amigo.

Em uma destas noites que buscava debruçado no estudo da 
história de Abraão indícios que pudessem me fornecer a trilha 
que me levasse a descoberta do caminho que me levasse a ser 
um amigo de Deus, fui tomado em visão. A cena se desenvolvia 
com uma nitidez tão grande que a impressão que tinha era a de 
que estava sentado em uma sala de cinema assistindo um 
filme. Me vi de súbito ao lado do meu pai, e a cena ocorria em 
várias fases das nossas vidas. No início ele ainda era muito 
jovem, e nas primeiras cenas eu era apenas uma criança que 
brincava com ele. Lembro que sempre que chamava ele para 
brincar comigo, dizia uma frase comum a todas as cenas: 
Havia planejado algo diferente para fazer, tinha outros planos, 
mas desisto para ficar e fazer com você o que quer. Conforme a 
cena se desenvolvia esta era a mensagem que se sobressaía 
daquela visão. Tudo o que meu pai propunha eu concordava 
em fazer com ele, e quando propunha ele também concordava 
em fazer. E o que é mais importante, fazia pelo puro prazer de 
estar em sua companhia. Vi tantas cenas, estivemos juntos 
fazendo tantas coisas que a visão se alongou e quando ela 
cessou o dia estava clareando. Foi tão forte que não consegui 
dormir naquela noite. O que mais me impressionou, foi que 
trabalhei o dia todo sem nenhum cansaço, ainda que houvesse 
passado a noite toda sentado em uma mesa, diante da Bíblia 
aberta no Gênesis durante aquela visão.

A mensagem que Deus havia acabado de me transmitir 
naquela visão, saciou por completo o meu desejo de conhecer 
a trilha por onde Abraão passou para ser chamado de amigo de 
Deus. O que ele tinha me mostrado foi que uma verdadeira 
amizade se fundamenta no amor, na paixão simples e 
desprovida de interesses espúrios entre duas pessoas por 
estar juntas. Apenas isto. De forma que este amor liga um ao 
outro de forma tão intensa, que o importante agora já não são 
os meus planos, mas sim o que podemos estar fazendo juntos. 

A busca desta trilha me levou a concluir que o viço, a força, 

TINHA OUTROS PLANOS PARA MIM

estabilidade, beleza e a longevidade de um relacionamento se 
baseia exatamente nisto. Quanto mais um tenha prazer de 
desistir dos seus planos, para construir um plano ao lado do 
outro, mais o relacionamento se torna estável e funcional.  De 
forma que um casamento, por exemplo, é tão prazeroso e 
blindado as crises quanto os dois se disponham a renunciar sua 
individualidade para construir algo diferente junto ao outro. 

Tenho procurado aplicar este ensino em relação a Deus, mas 
tenho também procurado aplicá-lo em relação as pessoas a 
quem amo. Tenho descoberto que quanto mais somos amigos de 
alguém, mais estamos dispostos a dizer: “Não eram estes os 
planos, mas tudo bem, estou disposto a renunciar o que queria 
fazer para fazermos juntos o que está propondo.” 

- FIM -

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 estarão 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 o diácono Manoel 
Brasil ou entre em contato pelo número (82) 98806-4113.

LIVRARIA NA IGREJA

Você sabia que tem uma livraria funcionando aqui na nossa 
igreja? Nos dias de culto, após o término das atividades, a 
livraria funciona em frente ao berçário e está esperando sua 
visita! Tem muitas novidades esperando por você. Venha 
conhecer!

 BERÇÁRIO: ATENÇÃO PAIS!

A equipe responsável pelo berçário pede aos pais de bebês que 
fiquem atentos às informações a seguir para melhor 
f u n c i o n a m e n t o  d o  m e s m o ,  b e m  c o m o  e v i t a r 
constrangimentos:

1) Homens estão proibidos de entrarem no berçário;
2) Os pais são proibidos de permanecerem no berçário, salvo 
quando o bebê precisar de alimentação ou quando estão em 
fase de adaptação;
3) As mães que precisarem ficar no berçário deverão evitar o 
uso de aparelho celular bem como quaisquer aparelhos que 
possam fazer barulho.

PALESTRA "ENTENDENDO A 
SALVAÇÃO"

Se você ama Teologia e gosta de discutir assuntos relacionados a 
ela, temos uma super dica: o Seminário Teológico Batista 
Independente promoverá, aqui em nossa igreja, a palestra 
"Entendendo a salvação", com ponderações calvinistas e 
arminianas, no sábado, 15 de julho, às 14h. Os ingressos já 
estão à venda por R$ 10,00 com alunos do Seminário. Mais 
informações: 99980-0384.

PROJETO IGREJA DO PORTO

Você já conhece o Projeto Igreja do Porto? É o projeto para 
construção de uma congregação no bairro do Porto, em Santa 
Luzia do Norte, onde ganhamos um terreno e já temos vários 
queridos irmãos que se reúnem semanalmente.

Muitas ações estão sendo e ainda serão realizadas em prol 
dele: a cantina da colheita, que tem acontecido mensalmente 
na quadra de esportes, bem como a venda de itens que 
promoverão o projeto, como chaveiros, canetas etc, em nossa 
livraria. Mas você também pode participar orando, colocando a 
"mão na massa" e/ou ofertando para que a igreja fique pronta 
o mais rápido possível e possa ser lugar de salvação naquela 
cidade. Para mais informações, entre em contato com o 
presbítero Braz.

CONFERÊNCIA DE MULHERES

A Conferência de Mulheres deste ano está chegando e terá como 
tema "Mentes renovadas, mulheres transformadas". Baseado 
em Rm 12.2, o evento será realizado de 4 a 6 de agosto, aqui na 
igreja, e terá como preletora Martha Calheiros. Os ingressos 
estarão à venda em breve e custará apenas R$ 20,00. Chame a 
mãe, a amiga, a sogra, a irmã e venha! Será imperdível!

"Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Rm 12.2

CULTO GERAÇÃO ATIVA

Tava sentindo falta dos nossos tradicionais cultos de jovens e 
adolescentes? Temos uma boa notícia então: eles voltaram! No 
próximo sábado, 8 de julho, às 18h, esperamos você para o culto 
do Geração Ativa que terá como tema "Resfriado" e abordará a 
necessidade de perseverança na vida cristã. Chama os amigos e 
vem aprender mais de Deus junto conosco!


