
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)

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

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, 21 de janeiro de 2018 - Nº487

informativo semanal

"Não é bom agir 
sem refletir; e o que 
se apressa com seus 

pés erra o 
caminho." 

Provérbios 19:2

Meditação

Este texto mostra a 
importância de ser 
paciente, cauteloso, 

e prudente para 
esperar que as coisas 

aconteçam no 
momento oportuno. 
Apressar as coisas 
não é uma decisão 
prudente, é preciso 
saber esperar para 

que se possa ter um 
aproveitamento total 
de qualquer situação. 
O amadurecimento é 
adquirido somente 
com o tempo, e as 

experiências 
precisam ser vividas 

dia-a-dia.
Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-527 JANEIRO

28 JANEIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
às 19h, na sala do Mega Culto

REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, na sala de aula

ESPAÇO BUSINESS

27 JANEIRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

21.Jan : Linaldo da Silva

22.Jan : Kameson Vicente

22.Jan : Adrian Lucas

23.Jan : Lays Morais

23.Jan : Cinthia Ferreira

25.Jan : Rodolfo Wagner

26.Jan : Luana Carla

26.Jan : Ronaldy Barboza

 98874-4080)

 99650-7410)

 -)

 99971-7217)

 98719-9353)

 98889-8031)

 98836-5225)

 99909-4105)

GEANE BOLOS 

Bolos, doces e salgados para festas infantil, 

15 anos e casamento.

Contato (WhatsApp): 

(82) 98848-4417

SLIM MASTER PRO
Realizamos toda a manutenção, instalação, 

correção preventiva e corretiva de ar 

condicionado à balcão frigorífico.

Contato: (82) 99604-7732 / 98846-0060

slim-masterpro@hotmail.com / @slimmasterpro
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pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém, 
não useis da liberdade para dar ocasião a carne; sede, 

antes, servos uns dos outros, pelo amor.”
Gálatas 5:13

O argumento aqui é que agora somos livres, não precisamos 
seguir nenhuma lei para ser salvos, somos livres do julgo da 
religião, a salvação é gratuita. Basta apenas crer em Cristo 
para obter a salvação, pois ela é de graça, o preço já foi pago no 
sacrifício da Cruz. Mas é preciso algum cuidado para não cair 
no descrédito, pois muitos, já naquela época, acabaram 
confundindo a liberdade com libertinagem, usando esse 
argumento de uma forma bem conveniente. Isto acontece 
porque no filtro da graça as consequências parecem não ser 
imediata.  Há alguém que até cita um versículo bíblico 
inexistente na bíblia, ao afirmar que Jesus diz: “Vinde como 
estás!” Ainda que seja um fato que Deus recebe o pecador em 
qualquer situação, embora não haja um versículo bíblico nos 
termos dito, a máxima é certa. Porém a frase completa deveria 
ser assim: “Vinde como está, mas não fique como estava.” 

Se dermos espaço para os nossos desejos carnais, não 
seguindo padrão comportamental proposto pela palavra (Hb 
12:14 – “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor”), vamos terminar agindo como os 
gálatas, que permitiram que as obras da carne como 
prostituição, lascívia, idolatria, ciúmes, invejas, iras, 
bebedices, glutonaria continuassem sendo praticadas pelos 
convertidos. Convertidos? Mas que convertidos? A graça tem 
este perigo, uma vez livres não estamos livres para pecar, mas 
livres das amarras do pecado que nos escravizava para de 
agora em diante nunca mais pecar. 
 
Paulo não fala de seguir regras e sim de ser alguém especial 
como Cristo, amando nosso próximo como Ele nos amou, 
sendo servos uns dos outros e vivendo para agradar a Deus e 
não a si. A beleza do evangelho passa por este entendimento, o 
entendimento de que o grande chamada do evangelho é para 
que morramos para a vida velha que levávamos, fazendo 
nascer uma nova vida baseada na liberdade que Cristo para 
nós conquistou.
 
A questão aqui não é e sim . A expectativa de Deus fazer ser
não aponta para a quantidade de vezes que você ora ou vai à 
igreja, não é isto esta seu contínuo e intenso desejo sobre nós. 
O que Ele espera é que haja uma verdadeira e genuína 
transformação interior no nosso coração. Uma mudança 
completa de mente, de sentimentos e ações. Aí sim 
constataremos que a verdadeira liberdade está instalada no 
coração no cristão. Do que somos libertos por Cristo? Somos 
libertos da velha maneira de pensar, de agir e ser, e da prática 
regular de pecar. O que foi liberto, agora uma nova criatura 
agora é, as coisas velhas passaram, eis que tudo está sendo 

LIBERDADE, MAS QUE LIBERDADE?

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 durante este mês 
de janeiro. 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 18 de fevereiro de 2018. Para isto 
você deve mandar um e-mail até o dia 14 de fevereiro 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.

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!

FUTEBOL SOCIETY MASCULINO - 
VETERANOS IBG

Se você  35 anos ou mais, é nosso convidado, para participar do 
Futebol dos Veteranos IBG!!! Nossos jogos acontecem todas 
QUINTAS,  a partir das 20h na ARENA GERALDÃO! 
Você pode se inscrever em uma das duas modalidades: 
mensalista (R$ 40,00 reais) ou diarista (R$ 15,00 reais). 
Maiores informações com Hélio e Ricardo.

CULTO DE JOVENS

No próximo sábado, dia 27, às 19h30 o Geração Atitude 
realizará seu primeiro culto do ano. O tema será Renovo. Se 
você é jovem, deseja estar em comunhão e receber mais de 
Deus esse momento é pra você. Lembrando que os cultos 
jovens acontecem sempre na sala do Mega Culto.

feito de uma forma nova. Da forma que agrada a Deus, na forma 
que abençoa o seu próximo. Se ele é livre, é assim que vai se 
comportar. Livre? Será mesmo que somos livres?

- FIM -

PERDEU ALGUM EVENTO? VISITE 
NOSSO SITE

Nosso site está atualizado com as últimas informações que 
acontecem na igreja. Lá você encontra toda nossa agenda 
anual de eventos, fotos dos últimos eventos, pode baixar 
nossos informativos ou ser abençoado ouvindo as palavras 
ministradas por nossos pastores, além de poder compartilhar 
tudo isso nas redes sociais. Tudo isso e muito está disponível 
para você a um clique de distância. Acesse hoje mesmo!

 www.ibgenesis.com.br


