
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: 21041-526 AGOSTO

03 SETEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MOMENTO VIDA MELHOR
às 20h, na Gênesis

REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, na sala de aula

ESPAÇO BUSINESS

26 AGOSTO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

20.Ago : Andriene Maria

21.Ago : Isadora Beatriz

22.Ago : Luzineide Basílio

23.Ago : Vanessa Carolina

24.Ago : Getúlio Vieira

24.Ago : Alícia Tavares

26.Ago : Samara Avner

26.Ago : Davi Willams

26.Ago : Wiliams Roberto

 98873-9617)

 99976-3135)

 98853-3125)

 98877-3721)

 99903-2343)

 98843-0774)

 98732-9268)

 98818-4705)

 99189-5410)

REDIGIR - Códigos e linguagens 

Chegou a isolada de Redação e Linguagem mais 

esperada. Professores com experiência na 

correção do Enem. Turmas de isoladas. 

Instagram: @redigirmcz 

Contato: redigirmcz@gmail.com / 98820-0663

INFORMAÇÕES PÁG. 04

INSCRIÇÕES 
abertas!

AUDACIA 

Beleza, bolsas, sapatos e acessórios. 

Atendimento com hora marcada ou a domicílio.

Contato: (82) 98704-8300 / 98175-5265

Responsável: Samara Souza



pastorharry@ibgenesis.com.br

 “E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar 
sempre, e nunca desfalecer.”

(Lucas 18:1)

Ao deixar registrado sua recomendação a uma vida de oração, 
Jesus carregou de força sua oração quando deixou registrado a 
nossa obrigação de orar. Oração é um dever cristão. Notem, 
não é uma recomendação, mas uma sentença. Não creio que 
possamos construir uma vida cristã vitoriosa, frutífera, 
produtiva sem oração. Esta é uma prática que com as opções 
de entretenimento e obrigações com as tarefas de cada dia, 
tem sido esquecida no exercício do nosso cristianismo. 

O personagem principal da parábola agora é um juiz 
impenitente, sem misericórdia, desprovido de bondade, 
extremamente técnico. Para agravar, a história ressalva que 
ele não era temente a Deus, tampouco respeitava a palavra do 
homem. Traduzindo, ele não gostava de dar sentença 
favorável a religiosos, nem seu coração era movido pela 
sensibilidade com um cristão de oração.

Havia na cidade também uma viúva, cheia de carências e 
necessidades. Ela tinha um adversário oculto. O que seria este 
adversário? Talvez uma dependência de uma pensão, que 
desse a ela uma condição digna. Quem sabe não era uma 
enfermidade que necessitasse dos investimentos do estado 
para ser tratada. O fato era que o juiz não olhava para sua 
petição com bons olhos, não queria atendê-la. 

A viúva por pura necessidade foi estimulada a insistir com o 
juiz, ainda que suas chances naquela vara fossem remotas. É 
lógico que Deus não é um juiz impenitente, suas atenções 
sempre estiveram e estarão disponíveis a um crente que ora 
insistentemente. O que ele quis fazer era uma comparação 
grave, como quem quisesse reforçar a bondade divina. O fato é 
que para se livrar da mulher o juiz terminou atendendo seu 
pleito.

A parábola no assegura que Deus sempre fará justiça sem 
precisar que a nossa insistência esteja na esfera de uma 
petição que produza incômodo ao coração de Deus. A maioria 
das petições que fazemos a Deus, quando ele aparentemente 
demora na resposta merece a nossa insistência para que a 
reposta seja absolutamente certa. 

Há aqui uma segunda parábola, ela reforça a primeira. Agora 
um grupo de crentes que se consideravam justos e, portanto, 
se achavam merecedores da resposta divina. Chegam o 
fariseu e o publicano arranjar resposta a base de moeda de 
troca, afirmando ser praticantes de um jejum regular. Também 
eram dizimistas. Como se devolver o dízimo fosse um favor 
que eles prestavam a Deus. Ora, que coisa? A ação de tirar a 

O DEVER DE ORAR SEMPRE

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.

décima parte dos lucros auferidos não passa de uma ação de 
obediência e sujeição a Deus. É uma ação de gratidão pelo que 
Ele tem dispensado a nós. Nunca à resposta das nossas orações 
serão motivadas por uma retribuição pelo que temos feito. Elas 
sempre serão uma ação da bondade paterna divina. 

Não importa o quanto sejamos bons, justos, cumpridores dos 
seus mandamentos. Aqui o que que prevalece é o dever de “orar 
sempre. ” Agora me responda, você ora constantemente? 
Quantas horas você ora durante uma semana? Quais suas 
motivações de oração?

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2018

Está confirmado: teremos retiro da família ano que vem! As 
inscrições já começaram. Fique atento às informações e 
organize-se para participar. 

Quando: Fevereiro de 2018
Onde: Rancho Pé de Pinhão – Marechal Deodoro
Quanto:
      - Chalé: R$ 300,00 (VAGAS ESGOTADAS)
      - Alojamento: R$ 270,00
      - Barraca: R$ 225,00

Crianças até 11 anos não pagam. Os valores são individuais e 
podem ser divididos em até 6x em parcelas regressivas:
      - Agosto: 6 parcelas
      - Setembro: 5 parcelas
      - Outubro: 4 parcelas
      - Novembro: 3 parcelas
      - Dezembro: 2 parcelas
      - Janeiro: 1 parcelas
      - Fevereiro: Apenas à vista, caso ainda haja vaga

Maiores informações com o presbítero Dilson.

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.

CULTO DE CASAIS

O ministério de casais “vida melhor” promoverá mais um culto 
de casais, no dia 25 de agosto, às 19h30. Dessa vez, o tema será 
o resgate da cumplicidade, gestos de carinho e afeto que tantas 
vezes são apagados pela rotina e correria do dia a dia. Se você é 
casado, noivo ou já namora há alguns anos, não pode ficar de 
fora! Venha descobrir como manter a chama do amor sempre 
acesa. E não se esqueça do lanchinho coletivo ao final: Cada 
casal traz um pratinho + suco ou refrigerante. OFERTA DE CEREAIS

O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma 
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz, 
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível, 
nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo 
domingo de cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e 
auxiliarmos nossos irmãos que estão com alguma dificuldade. 
Firme esse compromisso com Deus e com seu próximo! Leia 
Tiago 2:14-17.

CULTO ATITUDE

É jovem e deseja integrar-se, aprender mais da palavra e 
construir relacionamentos saudáveis? Estão, esse momento é 
pra você! Na próxima sexta (24), teremos nosso “culto atitude” 
voltado para jovens acima dos 25 anos. Te esperamos lá!


