
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: 21041-504 a 06 AGOSTO

10 AGOSTO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CONFERÊNCIA DE MULHERES
na Gênesis

FORMATURA - ENGENHARIA CIVIL
às 19h30, na Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

29 JULHO

NOITE KIDS
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

23.Jul : Ailton Marques

23.Jul : Daniel Gonçalves

25.Jul : Matheus Barros

25.Jul : Sofia Machado

26.Jul : Amanda Lacerda

26.Jul : Melissa Bruna

26.Jul : Jarezia Barreto

26.Jul : André Barros

27.Jul : Allan Jones

27.Jul : Keyla Roberta

29.Jul : Isabela Vitória

29.Jul : Alice Ferreira

 98852-0130)

 98860-0816)

 98805-1920)

 -)

 98849-6961)

 98851-7866)

 98718-7842)

 98701-4175)

 98891-9877)

 98738-3838)

 98877-3238)

 3342-3439)

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ
Fabricamos bolsas para qualquer tipo de

evento! Fones e WhatsApp:

98818-2082 (Patrícia) / 98892-3507 (Ivanise)

Instagram: @fabricadebolsasmcz

E-mail: fabricadebolsasmcz@gmail.com

CASINHA DO LAÇO 

A loja de laço mais perto de você!

Encomendas e pronta entrega. Promoções 

semanais no Instagram @casinhadolaco

Fone: (82) 98820-0663

E-mail: ozanamarinho@outlook.com
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“Por isto eu estou dando a vocês um novo 
mandamento: Amei uns aos outros. Como também vos 

amei, vocês devem amar-se uns aos outros.”
(João 13:34)

Mandamento na forma mais simples da sua definição significa 
ordem. Sempre achei interessante a existência dos 
mandamentos na Palavra de Deus. Percebam que todos os 
mandamentos liberados por Deus tinham a finalidade de 
tornar a vida humana funcional. Os temas abordados nos 
mandamentos eram todos imprescindíveis para regular as 
nossas atividades. Eles foram dados na força de uma ordem 
por dois motivos: Não eram fáceis de serem cumpridos, e 
haveriam consequências drásticas se não os cumprisse. 

O povo judeu estava acostumado com os mandamentos dados 
por Deus a Moisés e que estão registrados em Êxodo 20. Agora 
Jesus vai dar um novo mandamento, o que inclusive 
respaldava sua deidade. Este mandamento tinha um sentido 
prático funcional de regular as nossas relações interpessoais. 
O que Jesus objetivava com este novo mandamento? Que a 
nossa vida fosse completamente harmônica.

Ele determina que o vínculo que nos une deve ser o amor. Já 
pensou como é difícil amar uma pessoa imperfeita? Percebe 
que ele não mandou que nós amássemos os perfeitos, os 
puros, os de personalidade fácil de convívio? Todos estão 
inclusos neste pacote. E quanto a amar os que nos 
prejudicaram algum dia na vida? E amar o inimigo? O fato é 
que se estivermos ligados pelo vínculo do amor, não importam 
as nossas imperfeições ou diferenças, o convívio se tornará 
agradável. 

O curioso deste mandamento é que Ele recomendou o que já 
vivia nas suas relações interpessoais. Imaginem que ele amou 
religiosos que o perseguiram, ele amou a Pedro que negou 
conhecê-lo na hora mais delicada da sua vida. Amou Tomé na 
fragilidade da sua fé claudicante. Amou a mulher adúltera que 
havia sido pega no flagrante do seu pecado, correndo o risco 
inclusive de se indispor com a pequena multidão dos seus 
acusadores. Amou Judas, o traidor. É só ver como ele se refere 
a ele quando veio beijá-lo, sinal tratado para a indicação de que 
ele era o Cristo: “Amigo, por que você veio?” Amigo? Que tipo 
de amizade é esta? Ora, na Ceia ele já havia o alertado do seu 
grave erro, sem que ele mudasse a decisão que já havia 
tomado. Era conveniente que ele houvesse se amarrado em 
um tronco de figueira para não cometer aquele grave erro, 
evitando de cometer seu grave erro. Mas foi, e consumando o 
ato o vendeu pelo preço de um escravo. Mesmo assim Ele o 
chamou de amigo. E a multidão que pediram sua crucificação? 
Orou pedindo ao Pai que os perdoassem, porque não sabiam o 
que estavam fazendo.

A FORÇA DE UM MANDAMENTO

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 já 
estão à venda ao custo de 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

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 20 de agosto de 2017. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 16 de agosto 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 realizada com as informações 
solicitadas.

CANTINA DA COLHEITA

Você já sabe o que é a cantina da colheita? É um dos meios para 
arrecadar fundos para a construção da nossa igreja em Santa 
Luzia do Norte. É uma cantina diferente de tudo que você já viu, 
porque envolve os Grupos Pequenos e é realizada na quadra. A 
próxima cantina será realizada no domingo, 30 de julho, por 
apenas R$ 5,00. Os tickets já estão à venda. Mais informações 
com o Pb. Braz.

Hoje vejo maridos que no altar do Senhor jurou diante de uma 
pequena multidão de testemunhas amar até a morte, mas 
desamam com a mesma facilidade que amaram. Vejo pais 
abandonando filhos, filhos abandonando seus pais nas horas 
que mais delicadas das suas vidas. Vejo pessoas que foram 
agraciadas, cuidadas, amadas por outras pessoas traindo-as 
com o maior cinismo que alguém possa encarnar. Já pensou 
como o mundo seria melhor se cumpríssemos este novo 
mandamento? E mais, ele fornece um padrão deste amor. Ele 
ordenou que amássemos da forma que ele amou. E como ele nos 
amou? Amou entregando sua própria vida por amor a nós. E 
agora, daria para pensar seriamente neste mandamento com o 
objetivo sincero de cumpri-lo?

- FIM -

ORAÇÃO PELO BRASIL

No dia 05 de agosto, as igrejas evangélicas de Alagoas se 
reunirão para orar pelo Brasil. A concentração será às 7h30 na 
praça Multieventos, partindo em caminhada até o Alagoinha. Ao 
final da passeata, estão previstos momentos de intercessão e 
adoração. O objetivo do evento é despertar a igreja para 
necessidade de orar por nossa nação. Nossa igreja fará parte 
desse momento. Organize-se para participar também!
Maiores informações com Alexandre Borges (82) 99329-9590.

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!

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.

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.


