
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, 10 de dezembro de 2017 - Nº482

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: 21041-523 DEZEMBRO

24 DEZEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

UM AMOR DE NATAL
externo

CANTATA DE NATAL
às 18h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

16 DEZEMBRO

CASAMENTO COLETIVO
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

12.Dez : Charles Antonio

12.Dez : Esthevan Botelho

12.Dez : João Vitor

12.Dez : Cláudia de Oliveira

14.Dez : Gelza Maria

15.Dez : Maria Estela

15.Dez : João Guilherme

16.Dez : Thacyane Torres

 98831-0949)

 99923-0286)

 98714-4858)

 98745-6393)

 98832-6120)

 99944-4363)

 -)

 98819-5061)

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

PASTEL CHINÊS DA PICHU

Encomende o seu para fritar!

Consulte os sabores disponíveis.

Fazemos por encomenda!

Contato (WhatsApp) 99983-0001
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pastorharry@ibgenesis.com.br

“Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da 
tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu 

te mostrarei.” (Gênesis 12:1)

Estamos debaixo de uma geração tão egoísta que qualquer 
coisa que alguém vá fazer pelo seu semelhante, a indagação 
sempre será esta: O que ganho em troca? Antes de fazer algo 
ele precisa desta resposta. Ele não dá um passo enquanto isto 
não se tornar real. Isto se reflete inclusive no evangelho, onde 
o espírito também passou a ser o da recompensa. E isto não é 
novo. Vejam o pobre moribundo que esperava a ajuda de um 
amigo que o jogasse dentro da água para receber a cura 
quando o anjo passasse no tanque de Betesda, não apareceu 
um. E lógico, somos induzidos a pensar que era porque não 
tinha como recompensar seus amigos. E lógico, se eles 
próprios tinham lá seus desejos e necessidades, pulavam sem 
pensar na necessidade muito maior daquele homem.  

O evangelho propõe uma outra prática completamente 
diferente. Veja a parábola do Bom Samaritano. O que aquele 
homem que socorreu poderia receber em troca daquele ferido? 
Obviamente nada. O seu coração bom o levou a socorrer e 
ajudar um pobre homem ferido. E não foi esta a questão da 
cruz? Um dos ladrões propôs crer em Jesus se Jesus pregado 
na cruz livrando-o da sua condenação o tirasse da cruz, 
enquanto o outro pediu para que ele lembrasse dele na entrada 
do seu paraíso. Como vemos, o primeiro queria algo em troca 
para crer, o segundo creu em Cristo mesmo que naquele 
momento ele não podia de imediato dar absolutamente nada 
em troca a ele. 

Gente que tem coração bom e que faça tudo de boa mente, 
hoje, neste mundo deformado pelo pecado, está ficando muito 
escasso, mas ainda existe. Gosto do exemplo de Abraão. Deus 
mandou que ele largasse tudo e saísse em busca dos ideais e 
do plano divino de constituir uma nação, um povo para si. Veja 
o que Abraão pediu em troca? Nada. É de gente assim que 
Deus gosta, é de gente assim que ele precisa e com quem quer 
contar. Curiosamente ele deu muito a Abraão, mas deu porque 
quis dar, não porque exigisse alguma coisa antes de atender o 
chamado. Deu porque é generoso, e porque viu que Abraão 
não era dos que se desviam quando enriquece. Vejam que ato 
contínuo, como encontrou disposição em Abraão em atende-
lo, já foi prometendo em Gênesis 12:2: - “E far-te-ei uma 
grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e 
tu serás uma bênção.”

O que você ganha em troca quando faz alguma coisa para 
Deus? Bem, acho que você já ganhou, ganhou o sacrifício de 
Cristo na cruz, e através dele sua salvação. Ganha também a 
certeza de que esta é a melhor coisa a se fazer por um Deus tão 
maravilhoso como o nosso Deus.

- FIM -

O QUE GANHO EM TROCA?

RETIRO DA FAMÍLIA 2018

As inscrições para o Retiro da Família 2018 estão abertas e se 
você ainda não fez a sua, corra que ainda dá tempo. Fique atento 
às informações que estão sendo repassadas pela comunicação 
da igreja.

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 10 anos não pagam. Os valores são individuais e 
podem ser divididos em até 2x em parcelas regressivas:
      - Dezembro: 2 parcelas
      - Janeiro: 1 parcelas
      - Fevereiro: Apenas à vista, caso ainda haja vaga

Maiores informações com o presbítero Dilson.

FIQUE ATENTO À NOSSA 
PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO!

Culto de Natal / 24 de dezembro / 18h

Teremos uma linda cantata celebrando o verdadeiro motivo do 
Natal. Convide a família, os amigos e chegue cedo para garantir 
seu lugar.

Última celebração do ano / 31 de dezembro/ 18h

Nosso último culto de 2017 terá início às 18h e encerrará às 20h. 
Não perca a oportunidade de agradecer a Deus e consagrar a Ele 
o ano de 2018.

Funcionamento da Escola Bíblica Dominical

Em virtude das datas comemorativas, NÃO TEREMOS EBD nos 
dias 24 e 31 de dezembro. Retornaremos com as aulas na 
primeira semana de janeiro. 

HOJE TEM PASTEL CHINÊS!

Gosta de pastel chinês? Então essa cantina é pra você! Logo 
após o culto, o ministério de Ação Social estará vendendo o 
combo com 2 pasteis + refri por apenas R$ 6,00 reais. Toda a 
renda será revertida para as ações do ministério. Te vejo lá!

FUTEBOL FEMININO

Todas as sextas-feira, às 19h30, acontece o futebol feminino  
na quadra da igreja, aberto para você mulher que faz parte da 
IBG e também para mulheres da nossa comunidade. É uma 
ótima oportunidade de exercitar o corpo, a comunhão e 
evangelizar. Venha e traga uma amiga! Prepare a chuteira e o 
meião e não fique de fora!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

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

CADASTRO DE MEMBROS

Se você é membro da igreja mas ainda não fez o seu cadastro, 
solicitamos que procure um dos diáconos e solicite sua Ficha de 
Cadastro de Membro ou solicite através do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br. A ficha deverá ser preenchida e 
devolvida aos diáconos. Se deseja atualizar seus dados, o 
procedimento é o mesmo. Agradecemos a colaboração.

BAZAR SOLIDÁRIO

O ministério de Ação Social realizará no próximo dia 17 mais 
um bazar solidário. O objetivo é levantar fundos paras ações 
que serão desenvolvidas nos próximos meses. Você pode 
colaborar doando roupas, acessórios, sapatos e brinquedos em 
bom estado. As doações devem ser entregues até o dia 10 de 
dezembro aos irmãos Carlos, Iraldi, Elza e Ailda.

É uma boa oportunidade de comprar peças em bom estado 
também. Não fique de fora! Dia 17, das 6h às 9h, na feirinha do 
tabuleiro. 


