
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

Maceió, 03 de setembro de 2017 - Nº472

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: 21041-507 SETEMBRO

09 SETEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

ANIVERSÁRIO CIBISA
às 19h, na Gênesis

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DIACONIA
às 14h, na sala do Mega Culto

ESPAÇO BUSINESS

03 SETEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, na sala de aula

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

04.Set : Luiz Carlos Pimentel

04.Set : João Victor

05.Set : Iolanda do Nascimento

05.Set : Marcos Vinicius

06.Set : Odilan José

06.Set : Aldcley de Oliveira

07.Set : Sulamita Gonçalves

08.Set : Rosária de Fátima

08.Set : Andressa Laís

09.Set : Edson José
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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. 03

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

 “AMO ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz...”
(Salmos 116.1)

Seja quem for que tenha escrito este salmo, estamos diante de 
um texto fascinante, de um autor extremamente sensível, de 
experiências extraordinárias com Deus e com a vida.  Nele o 
Senhor é descrito como um ser que se preocupa, é 
atencioso, socorre, livra da morte, guarda os simples, 
justo, piedoso e misericordioso. Observamos então, o 
quando este autor já fora objeto do cuidado e das 
preocupações de Deus, o que me parece muito interessante 
em uma relação que para muitos é abstrata e utópica. Ele era 
um homem próximo de Deus, e por isto Deus se fazia próximo 
dele também.

Jesus, certo dia, desejando nos oferecer um padrão para 
nossas relações com o próximo, nos deu este mandamento: 
(Marcos 12.31) - “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Ele 
desejava sustentar o amor através de um mandamento de 
entendimento já digerido pelas nossas ações pessoais diárias. 
Como é que você se ama? Pela manhã eu perco pelo menos 
trinta minutos tomando banho, me barbeando, escolhendo 
uma boa roupa para sair e dando uma olhadinha no espelho 
para observar se eu estou bem apresentável. Somados todos 
estes minutos diários, chegam à incrível soma de 
aproximadamente 12.600 minutos por ano. Mas não estamos 
falando ainda das horas que também gastamos nos 
alimentando, permitindo boas horas de descanso ao nosso 
corpo, aos momentos de lazer, nem tampouco das horas que 
também gastamos nos aprontando no período noturno, 
quando temos algum compromisso extra. Está aqui, este é um 
mandamento extremamente prático, absurdamente simples, 
ninguém terá um dia desculpas de não ter sustentado o amor 
ao próximo porque não sabia como devia ter amado. Devo 
amar ao próximo como a mim mesmo, e devo sustentar este 
amor com a mesma intensidade dos compromissos diários dos 
cuidados e asseios pessoais. 

Mas qual a razão para que o amor ao próximo tenha sido nos 
dado com a força de um mandamento? Poderíamos dar várias 
razões, mas para simplificar a coisa, vamos deixar duas 
motivações para sua reflexão. A primeira é para incentivar a 
vida comunitária. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, e 
sem amor é impossível haver vida pacífica e interessante. Nós 
ainda poderíamos encontrar uma segunda justificativa muito 
forte. Se apenas amar a mim mesmo, serei extremamente 
egoísta, a minha vida estará sendo sustentada em mim 
mesmo. Não aprenderei a ciência e o gozo do partilhar. Certo 
dia, conversando com o Amyr Klink, o navegador solitário, 
escutei uma explicação interessante acerca disto. Ele disse que 
o maior perigo de uma vida solitária e autocentrada, é que o 
indivíduo se torna extremamente egoísta, e a cada erro 

RAZÃO DO AMOR

cometido se desconstrói emocionalmente pelo simples fato de 
não ter com quem dividir ou transferir as dores de sua culpa.  

Conforme descrito no início em negrito, neste salmo 
encontramos muitas razões para amar a Deus. Às virtudes do Pai 
Eterno afloram a cada letra, e, portanto, não é nada difícil amá-
lo. 
Entretanto a coisa mais espetacular que vejo neste salmo, é a 
motivação que o salmista oferece para amar a Deus. 
Simplesmente ele me ensina que seu amor a Deus se 
sustenta no fato de que Ele o ouve. É absurdamente incrível 
que um ser com tantas ocupações e preocupações diárias, 
reserve um tempo diário para me ouvir. E que tempo é este? O 
mesmo tempo que eu resolvi dar uma parada no meu dia para 
conversar com ele. Isto é extraordinário. Em um mundo de 
amores excêntricos e egoístas, onde o que se diz mais 
apaixonado não reserva um tempo diário de qualidade para que 
ame, encontramos um Deus que se dispõe a nos ouvir.

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2018

No próximo ano teremos mais um Retiro da Família. As 
inscrições já começaram e se você ainda não fez a sua, corra 
que ainda dá tempo. Fique atento às informações que estão 
sendo repassadas nos cultos e nos informativos semanais e 
chame sua família para participar. 

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

Crianças até 11 anos não pagam. Os valores são individuais e 
podem ser divididos em até 5x em parcelas regressivas:
      - 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.

BASEADO EM QUÊ?

Em que você tem baseado sua vida? Quais são seus objetivos? 
Qual o lugar que Cristo e Sua palavra têm no seu dia a dia? 
Vamos refletir sobre essas questões no próximo culto da 
Geração Ativa: sábado, dia 9 de setembro, às 19h. Adolescente, 
você não pode ficar de fora!

QUER SER VISTO? DIVULGUE!

Nosso informativo dispõe de um espaço exclusivo para você que 
é empreendedor. O Espaço Business foi criado para ajudar a 
divulgar seu negócio entre os membros e visitantes da nossa 
igreja. Então não perca esta oportunidade, divulgue! Envie as 
informações do seu negócio com logotipo para o e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos publicando nos 
informativos semanais. E mais, você não paga nada por isto. 
Confira o espaço na página 6 deste informativo.

CAFÉ REGIONAL

Que tal saborear uma boa refeição após o culto? No próximo 
domingo (10), o Gênesis Kids realizará um delicioso café 
regional em prol do AcampaKids. Os ingressos custam R$ 7,00, 
já estão à venda e podem ser adquiridos com os tios e tias do 
Kids. Garanta já o seu!

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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 17 de setembro de 2017. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 13 de setembro 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.
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