
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: 21041-508 OUTUBRO

14 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

CULTO MEGA GERAÇÕES
às 19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

07 OUTUBRO

CULTO UNIÃO FEMININA IBG
às 19h, no templo

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

02.Out : Slivano Tavares

02.Out : Carlos André

02.Out : Aleksângela Kellmanns

02.Out : Marlene Oliveira

04.Out : Larissa Guimarães

05.Out : Giovanna Acioli

05.Out : Camila Louanne

 98887-2747)

 98821-1004)

 98812-4970)

 98828-4001)

 98804-6028)

 99830-5267)

 98869-1562)

ODONTOCLÍNICA ESPECIALIZADA 

Restaurações, tratamento de canal, limpeza,

exodontias, prótese removível, prótese fixa,

aparelho ortodôntico, implante, clareamento.

Contato: (82) 98866-5790 / 3435-9777

Aceitamos cartões de crédito/débito

SAPATOS.MCZ – (BOMBOM)
Sapatos 100% de couro legítimo feitos 

artesanalmente no Sudeste. Aceitamos cartões 

de crédito. Descontos para compra à vista

Instagram - @sapatos.mcz

Contato 98896-5030/99922-7408/98702-0534
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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.



pastorharry@ibgenesis.com.br

O poeta lusitano Miguel Torga, disse certa vez: “Das coisas 
mais difíceis que há na vida, talvez a maior delas é prever o 
futuro.” Esta é uma razão superlativa, porque haja certa razão 
acerca do que afirmou, sou dos que creem que o futuro é 
resultado da soma nos nossos atos presentes. Quem hoje 
planta sementes, amanhã irá colher sombra e frutos. Esta é 
uma lei que não falha, plantou, vai colher, tudo não passa de 
uma questão de tempo.

Jesus conseguiu ler nos pensamentos dos homens da sua 
época o quanto à preocupação com o futuro consumia parte 
significativa dos seus dias. Tanto é, que existem várias 
instruções suas a este respeito, sendo que a que mais gosto é 
esta: (Mateus 6:34) -  “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de 
amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a 
cada dia o seu mal.” O que Jesus estava ministrando aqui? A 
primeira ordem vem tácita, imperativa, clara: “Não vos 
inquieteis com o dia de amanhã...”  A instrução é dada na força 
de um mandamento, e Ele agia assim porque sabe que isto era 
algo bem difícil para nossa natureza intranquila. Passamos 
parte significativa da vida pensando ou nos preocupando com 
o futuro. Alguém já disse que preocupado com o futuro, o 
homem trabalhou muito mais do que devia. Ficou rico, juntou 
dinheiro, e descobriu que agora é doente porque não respeitou 
os limites da sua humanidade. Vai gastar o que juntou para 
tratar das suas enfermidades com médicos, tratamentos caros 
e remédios.  

Jesus estava nos tratando talvez em uma das piores 
fragilidades nossa. Isto inclusive revela a nossa independência 
e distância de Deus, porque se estamos fazendo tudo certo, se 
andamos com Deus, deveríamos confiar no seu governo sobre 
as nossas vidas. Enigmática, a expressão “cada dia cuida de 
si”, se contrapõe a que afirma “basta cada dia o seu mal.” Se na 
primeira sou induzido a pensar que o dia tem um poder 
autômato de se definir, se arranjar, do outro lado sou assaltado 
com a afirmação de que cada dia traz o seu mal. O que Jesus 
queria nos ensinar? Que não somos senhores dos nossos dias, 
nem ele mesmo é senhor de si. Mas tem um Deus que é senhor 
de todas as coisas, e por isto, melhor do que nos matarmos de 
preocupação com o futuro, é descansarmos nos braços de 
quem governa, sabendo que ele cuidará muito bem de nós.

A maioria dos problemas que temos na vida, ocorrem porque 
não ouvimos os conselhos de Deus. Somos instáveis, móveis, 
mutantes, oscilantes, capazes de modificar decisões acertadas 
e voltando atrás pegarmos o rumo errado depois de já termos 
tomado o certo. Que contrassenso!  Deveríamos aprender com 
o Salmista, que assim afirmou: (Salmos 84:3) -  “Até o pardal 
encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus 
filhos, até mesmo nos teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei 
meu e Deus meu.” Gosto desta metáfora dos pássaros débeis. 

O FUTURO

O pardal e a andorinha parecem ser os pássaros mais bobos que 
podemos encontrar na natureza, e se eles em Deus encontraram 
futuro seguro para si, imagina se nós, a pérola da criação divina, 
não encontraremos destino seguro para nossas vidas? O nosso 
futuro é certo, o Senhor cuidará de nós. Eu é que não vou 
consumir minhas energias com isto. 

- 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. 

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 parcela; 
Fevereiro: Apenas à vista, caso ainda haja vaga. Maiores 
informações com o presbítero Dilson.

ACAMPAKIDS 2018

Atenção, papais! Está chegando o evento mais esperado pela 
criançada: Acampakids 2018. Fique atento às novas datas e 
novo local:

Data: 28 e 29 de outubro
Local: Rancho Pé de Pinhão
Idade: 06 a 11 anos (crianças menores de 06 anos, apenas se 
forem acompanhadas pelos pais) 
Investimento: R$ 130,00 (o valor inclui a camisa)

As inscrições começam neste domingo (17). Aqueles que 
fizerem sua inscrição no mês de setembro poderão dividir em 
2X no cartão. Mais informações com a irmã Rosângela (99981-
2785).

VOLUNTÁRIOS AÇÃO SOCIAL

Se você é membro e está disposto a servir no ministério de 
Ação Social, a oportunidade é agora. O ministério informa que 
está precisando de voluntários para compor o núcleo de 
visitação. Se você tem interesse em participar, entre em 
contato com o Jorge Valdo pelo número 99932-4506 ou pelo e-
mail do ministério: acaosocial@ibgenesis.com.br

CASAMENTO COLETIVO

Já estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo que  
acontecerá no dia 09 de dezembro. As inscrições vão até o dia 
05/11/2017 e poderão participar aqueles casais casados apenas 
no civil que desejam se casar também no religioso. Para 
participar, os casais deverão comparecer obrigatoriamente às 
reuniões de alinhamento  e planejamento que acontecerão 
todos os domingos a partir do dia 29/10/2017, das 17h30 às 
18h, na Gênesis. A inscrição é gratuita.
Os interessados deverão procurar os integrantes do ministério 
Vida Melhor (Luiz Antônio e Cássia, Ricardo Dias e Beto, Iraldy e 
Tel, Linaldo e Fabiana, Hélio e Dani, Oséias e Lúcia, Philip e 
Patrícia, Marcos e Isabela) ou qualquer um dos líderes de GP’s de 
nossa igreja.
Maiores informações com Luiz Antônio (99960-4720).

QUER PARTICIPAR DESTE 
INFORMATIVO?

Envie o conteúdo para comunicacao@ibgenesis.com.br

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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do 
mês. A próxima será no dia 22 de outubro de 2017. Para isto 
você deve mandar um e-mail até o dia 18 de outubro 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.

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.


