
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

"O SENHOR te 
guardará de todo mal; 
guardará a tua alma. 
O SENHOR guardará a 

tua saída e a tua 
entrada, desde agora 

e para sempre." 
Salmos 121:7-8

Meditação

Nossas vidas não são 
vividas 

independentemente. 
O Senhor está 

conosco 
pessoalmente. Ele 

segura nosso futuro e 
nossa segurança nas 
Suas mãos. Nossa 

libertação é garantida; 
ou libertação da 

morte, que significa 
serviço a Ele, ou 

libertação para Ele 
através da morte, que 
significa liberdade dos 
limites da mortalidade 

e a guerra com o 
pecado. O Senhor nos 
guardará de todo mal! Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-528 OUTUBRO

04 e 05 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

ACAMPAKIDS
no Rancho Pé de Pinhão

ESPAÇO BUSINESS

20 a 22 OUTUBRO

ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

15.Out : Luciana Santos

15.Out : Jenilson Gomes

16.Out : Aluisio Bandeira

16.Out : Ateffany Bizerra

16.Out : Lucas Cavalcante

18.Out : Elias Alves

18.Out : Manuella Menezes

18.Out : Dayza Mirtis

20.Out : Elaine Kelly

20.Out : Lucas Gabriel

 98848-2429)

 98876-6689)

 99628-3494)

 98727-8823)

 99351-1020)

 98729-3248)

 99910-7077)

 98172-6364)

 99675-8761)

 -)

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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APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 15 de outubro de 2017. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 11 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.



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Disse Davi ao profeta Natã: Veja! Eu moro num lindo 
palácio construído com cedro, enquanto a Arca do 
Senhor está numa simples tenda do lado de fora! 

Vamos, faça tudo o que você tem em mente, 
respondeu Natã” (2 Sm 7.2-3).

O sentimento de Davi revelou o tamanho da sua paixão por 
Deus. Ele se achou indigno de residir em um local luxuoso, belo 
e confortável enquanto a Arca ficava na tenda. Quantas vezes 
paramos para pensar nisto? Investimos todas as nossas 
economias para ter um belo carro, uma bela casa, mas quanto 
investimos na casa de Deus? Quanto tempo investimos na 
construção da nossa carreira profissional, sobrando as 
migalhas de tempo para Deus? 

Como o sentimento de Davi era repleto de boas intensões, 
jamais Natã pensou que Deus recusaria aquela oferta, e 
recebendo a confissão do Rei o aconselhou a construir 
imediatamente o templo. Deus revelou ao profeta que esta 
vontade não se cumpriria na geração de Davi. Ele tem lá seus 
planos e são sempre melhores e maiores que os nossos. A 
atitude de Davi, no entanto, produziu profunda comoção no 
coração de Deus, que diz jamais ter reclamado da ausência de 
um templo de adoração a Ele em nenhuma geração. Ele estava 
comovido com o gesto de carinho de Davi. Penso que nesta 
hora Deus enxugou as lágrimas,  e com o coração embargado 
de emoção disse: “Eu o  tirei  das pastagens onde você 
cuida de  um pequeno rebanho, para ser soberano de 
Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde 
você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora 
pois eu o farei tão famoso quanto os homens mais 
importantes da terra. E providenciarei um lugar para 
Israel, meu povo, e o plantarei lá, para que tenham o seu 
próprio lar e não mais sejam incomodados” (8-10). Um 
coração apaixonado vê a necessidade do amigo de forma que 
ninguém consegue enxergar.

Aqui neste mundo, facilmente encontramos pessoas que 
depois de receberem ajudas significativas, depois de 
crescerem, esquecem suas origens humildes e se perdem nos 
labirintos da prosperidade esquecendo até de quem os ajudou. 
Davi tinha um coração excelente, jamais esqueceu o Deus que 
tanto o ajudou e livrou. Por sua leal fidelidade, porque sentia-
se extremamente amado por ele, Deus retibuiu seu amor. Davi 
amava no varejo e não no atacado, e por isto se preocupava 
com os mínimos detalhes. Só quem tem um coração puro 
poderia saber que não poderia construir o melhor para si sem 
se preocupar também em dar o melhor para Deus. Gratidão é 
um dos sentimantos mais nobres do coração.

Como monarca Davi já tinha tudo, Deus ainda promete muito 

QUEM TEM UM 
CORAÇÃO EXCELENTE?

mais. Ele disse que daria fama, muita fama a Davi, mas as 
promessas se extendem à toda nação que teria paz na terra e 
um lugar seguro para morar. E as promessas prosseguem, Deus 
promete vitória sobre todos os adversários, fez neste exato 
momento um pacto de que um filho seu o sucederia, selando a 
perpetuidade de um herdeiro seu para no trono de Israel. Seu 
filho realizaria seu sonho de construir um templo para Ele, o 
sonho de Davi seria realizado. Sabemos hoje pelos eventos 
históricos que Deus honrou sua palavra. O evangelista Mateus, 
narrando a genealogia de Jesus nos mostra que ele pertencia a 
árvore geneaológica de Davi. Além do que,  Davi de fato tornou-
se famoso e seu filho Salomão foi quem construiu o templo. Para 
quem tem um coração excelente, as melhores e maiores 
promessas jamais feitas e cumpridas.

E pensar que tudo começou com um gesto de amor, de carinho, 
um sentimento de retribuição de um servo ao seu Deus... Davi 
teve um amor incomum, seus pensamentos e alegrias eram só 
Dele. É só disto que Deus precisa, é só isto que ele quer de nós. 
Muito pouco, para quem em retribuição libera tantos favores. 

- FIM -

ACAMPAKIDS 2017

Ainda estão abertas as inscrições para o evento mais esperado 
pela criançada. Fique atento às novas datas e novo local:

Data: 28 e 29 de outubro
Local: Racho Pé de Pinhão
Idade: 06 a 11 anos (crianças de 02 a 05 anos podem ir desde 
que sejam acompanhadas por um dos pais ou um responsável).
Investimento: R$ 130,00 (o valor inclui o translado, 
hospedagem, alimentação e camisa).

DICA: pensando em ajudar alguns pais que estão com 
dificuldade financeira, mas que gostariam de enviar seus filhos 
para o acampamento, o ministério KIDS providenciou a rifa de 
uma cesta de produtos variados. Os pais que desejarem, podem 
pegar as rifas com os tios do kids e o valor arrecadado será 
abatido do valor da inscrição. 

Maiores informações com a irmã Rosângela (99981-2785).    

CANTINA ECC

É hoje!!!! Após o culto, quando a fome bater tem uma cantina 
especial esperando por você! O ECC está promovendo uma 
cantina com um delicioso passaporte + refri por apenas R$ 7,00. 
Garanta seu ingresso no próprio local e aproveite. Toda a renda 
será revertida para a realização do XVII ECC. Você lancha e 
ainda abençoa outras famílias.

FUTEBOL PARA MEMBROS

É membro da igreja e gosta de futebol? Toda segunda-feira, às 
19h30, acontece o futebol para membros na quadra da igreja. É 
uma ótima oportunidade de exercitar o corpo e a comunhão. 
Prepare a chuteira e o meião e não fique de fora.

PRÉ-RETIRO ACAMPAKIDS

Atenção pais que inscreveram seus filhos no AcampaKids! No 
dia 26 de outubro (quinta-feira), às 20h, aqui na Gênesis, 
estaremos realizando o Pré-retiro AcampaKids com o objetivo 
de passar as orientações gerais e também realizar o check-in. 
Estaremos entregando as pulseiras de identificação e passando 
informações importantes sobre as acomodações e entrega da 
Autorização de Vigem e documentos das crianças, conforme 
estabelecido em lei. Lembramos a importância do 
comparecimento dos pais, pois sem a ação de Viagem a 
criança não embarcará.

CASAMENTO COLETIVO

Já é casado civil, mas ainda sonha em ter sua cerimônia 
religiosa? Então, essa oportunidade é para você! Estão abertas 
as inscrições para o casamento coletivo desse ano. Caso tenha 
interesse ou conheça algum casal que gostaria de participar 
fique atento às informações:

Data do casamento coletivo: 09 de dezembro
Período de inscrição: até do dia 05 de novembro
Quem pode participar: casais que já são casados no civil, 
mas não são casados no religioso. 
Requisito obrigatório: os casais interessados devem 
participar das reuniões de alinhamento que acontecerão todos 
os domingos, das 17h30 às 18h, a partir do dia 29 de outubro.
Com quem faço a inscrição: Membros do ministério Vida 
Melhor ou líderes de GP da igreja.

Mais informações com Luiz Antônio (99960-4720).

CONSULTA OFTALMOLÓGICA

Vem aí mais uma edição da já tradicional consulta 
oftalmológica promovida pelo nosso Ministério de Ação Social. 
Até o dia 26 de outubro estarão abertas as vagas para 
agendamento da consulta, que ocorrerá no sábado (28 de 
outubro), das 8h às 13h, por apenas R$ 50,00. Interessados 
devem entrar em contato pelos números (82) 98886-6081 / 
99997-8312 (Angélica). As consultas serão realizadas aqui na 
igreja, com o médico oftalmologista dr. Guilherme Lopes. 
Aproveite, porque serão somente 30 vagas, e divulgue para 
amigos e familiares!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 15 de outubro de 2017. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 11 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.


