
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, 31 de dezembro de 2017 - Nº485

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: 21041-506 JANEIRO

12 JANEIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
às 19h, no templo

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
do Min. de Esportes, 20h, na sala Mega Culto

ESPAÇO BUSINESS

31 DEZEMBRO

CULTO DE FIM DE ANO
às 18h, 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

31.Dez : Dioneide Nascimento

01.Jan : Elizabete Gonçalves

02.Jan : Paulo Diniz

02.Jan : Cícero Soares

02.Jan : Mariana Albuquerque

02.Jan : Erialto Timoto

02.Jan : Alexsandro Cândido

03.Jan : Luiz Carlos

04.Jan : Diana Mendes

04.Jan : Rafael Santos

05.Jan : Hélio Victor

06.Jan : Marlene Ferreira

 98832-6111)

 98726-8825)

 98729-7184)

 98837-0117)

 3313-8669)

 98812-5807)

 98887-9284)

 99331-7052)

 98807-7823)

 98817-5565)

 98712-3655)

 99925-5603)

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

INFORMAÇÕES PÁG. 04



pastorharry@ibgenesis.com.br

Mas que sentimento curioso é este? Toda virada de ano a gente 
anseia contando os segundos que falta para a chegada do ano 
novo. É lógico que esta mudança não significa nada, mas se o 
ano velho tivesse sentimentos deveria ficar no mínimo muito 
magoado. Parece que todos querem se livrar dele para receber 
o novo. Mas qual a razão para isto?

Queremos nos livrar do ano velho por algumas razões básicas. 
Neste, como em qualquer outro ano que acabou, vivemos dias 
bons e ruins, mas na nossa memória o que se sobressai são os 
dias ruins. Quando o ano acaba, é como se nós estivéssemos 
nos livrando das experiências más vividas nele. Lógico que isto 
não ocorre, é mera ilusão.  Mas que tendência é esta de querer 
se livrar das lembranças sofridas? Lembro de um dia que o 
palestrante colocou um belo ramalhete de flores no pedestal do 
púlpito onde ministrava, e em cima dele um jacaré de plástico. 
Ao final ele perguntou o que a plateia percebia de diferente 
naquele púlpito, todos disseram: O jacaré. Mas aquele 
ramalhete de flores nunca havia estado ali, porém ninguém 
achou que ele fosse um elemento estranho, porque era uma 
coisa boa, bonita, mas o jacaré todos notaram. Somos assim, 
coisas ruins nos marcam de forma negativa, quando toda dor 
produz um aprendizado e nos traz também experiências boas.

Queremos nos livrar do velho porque gostamos de novidades, 
nos emocionamos com incertezas. Eu até compreendo isto, 
porque fomos feitos assim por Deus. Ele nos programou para 
dependermos dele nos dias incertos, ou na incerteza dos dias. 
Não sabemos o que irá nos acontecer daqui a cinco minutos, e 
esta emoção do incerto nos enche de adrenalina que produz 
uma sensação gostosa dentro do nosso corpo. É por isto que 
esportes radicais atrai tantas pessoas. Todas as experiências 
com o incerto produzem isto. O ano velho passou e não tem 
mais nada a nos dar, quero mais é me livrar dele. Este é o 
sentimento, e o perigo é que se não vigiarmos vai também para 
as nossas experiências interpessoais. Muitos usam pessoas 
enquanto elas têm algo para dar, se não podem dar nada a eles 
naquele momento, elas descartam aquela pessoa. Esta foi a 
atitude de um dos ladrões que estavam na cruz com Jesus. Ele 
disse para o Mestre: “Salva-te a ti mesmo e a nós também.” Ou 
seja, ele se dispôs a crer que Jesus era o filho de Deus, mas 
primeiro ele teria que realizar aquele milagre de sair dali e 
principalmente o de tirá-lo daquela condição de condenado 
também. Enquanto isto, do outro lado, o outro ladrão creu nele 
ainda que não pudesse fazer nada por ele naquele momento. 
Ele sabia que era digno daquele castigo, e, portanto, pediu 
para vida eterna: “Lembra-te de mim quando entrares no teu 
reino.”

É assim que nos avizinhamos do ano novo, com o sentimento 
de queremos nos livrarmos do velho, e darmos um mergulho 
nas incertezas do novo. Tudo isto na esperança mística de que 

SENTIMENTOS CURIOSOS

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.

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 pagos em parcela única no cartão. A partir de 
FEVEREIRO o pagamento será apenas à vista, caso haja vaga. 
Maiores informações com o presbítero Dilson ou pastor André.

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!

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 21 de janeiro de 2018. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 17 de janeiro 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.

o acaso vai nos favorecer. Sabe qual a diferença entre os anos 
que mudam? Nenhuma. No lugar de nos vestirmos de branco, de 
recebermos o ano com fogos, deveríamos pensar assim: “Que 
bom, falta menos um ano para o meu encontro com Cristo!” Este 
sim é um encontro que merece uma contagem regressiva.

- FIM -

PASSEIO CICLÍSTICO

Que tal iniciar o ano cumprindo aquela promessa de fazer mais 
atividades físicas? O ministério de esportes realizará um 
passeio ciclístico com um percurso de 15km, no dia 13 de 
janeiro. A concentração será na igreja, às 15h. Prepare sua 
bike, os equipamentos de segurança e venha pedalar.

CULTO GERAÇÃO ATIVA

Atenção, adolescentes! 2018 já tem programação garantida! 
Dia 6 de janeiro, às 19h30, a Geração Ativa promoverá aquele 
combo especial: louvorzão + palavra. A reflexão será sobre 
“mentalidade de escravo”. Como a sua mente se comporta? 
Venha descobrir!

HOMENS DE HONRA

A união masculina da IBG dará início às suas atividades com um 
culto especial “Homens de honra”, no dia 20 de janeiro, às 
19h. Homens de todas as idades estão convidados!

FUTEBOL FEMININO

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


