
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, 04 de fevereiro de 2018 - Nº489

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: 21041-517 FEVEREIRO

17 FEVEREIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

PORTAS ABERTAS
19h, externo

AUDIÇÃO TEATRO
às 15h, na sala

ESPAÇO BUSINESS

10 a 13 FEVEREIRO

RETIRO DA FAMÍLIA
no Rancho Pé de Pinhão

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

04.Fev : Aline Chaves

05.Fev : Geane M. de Brito

06.Fev : Beatriz Verçosa

06.Fev : Ivone Vieira

08.Fev : Matheus Pereira

09.Fev : Maria Quiteria

09.Fev : Ana Beatriz

10.Fev : Isabelle Vitoria

 98812-2990)

 98816-2725)

 99968-0355)

 3324-2671)

 98733-4728)

 98831-2792)

 3324-4062)

 99116-5228)

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

No primeiro dia do ano de 1881, George Eastman e Henry A. 
Strong formaram a Eastman Dry Plate Company. Eastman 
deixou o seu emprego em um banco para dedicar-se 
inteiramente ao novo projeto, fazendo pesquisas intensas com 
a intenção de simplificar a fotografia. Em 1888, ele lançou a 
câmera KODAK, tornando a base da fotografia acessível a 
todos. A nova câmera podia ser transportada para qualquer 
lugar com facilidade. Era pré-carregada com filme suficiente 
para cem poses. Após a exposição, retornavam a Rochester, 
onde o filme era revelado. A companhia cresceu e passou a 
deter 88% das vendas de todo papel para fotografia que era 
consumido no mundo. Em 1988 a Kodak começou a entrar em 
dificuldades, vindo a sucumbir depois devido ao crescimento 
exponencial do mercado de fotografia digital. Ela até tentou 
reagir, mas já era tarde. Seus executivos teimavam em afirmar 
que as duas tecnologias poderiam conviver em paralelo, se 
uma canibalizar a outra. Erraram. Triste fim para uma empresa 
que não soube reinventar-se.

O mundo tem assistido nos últimos cem anos o completo 
domínio do petróleo. Nunca países dependeram tanto de uma 
matriz energética como o petróleo como hoje. A velocidade do 
crescimento, a explosão demográfica, grandes capitais com 
distâncias cada vez maiores entre seus bairros, a necessidade 
de condução rápida, tudo isto fez o consumo dos derivados de 
petróleo explodir. A indústria automobilística avançou com 
motores a combustão, a poluição explodiu, a velocidade dos 
motores aumentou produzindo muitas mortes no trânsito. A 
cada 100 mil quilômetros rodados o carro faz uma vítima fatal. 
Tudo isto fez surgir um mercado que não existia, os carros 
serão dirigidos por computadores, os acidentes diminuirão 
substancialmente, os motores já começam a ser elétricos, sem 
poluição, sem consumo de derivados de petróleo. A indústria 
petroleira já sentiu para onde o destino aponta, estão virando 
empresas de produção de energia limpa. A TESLA do visionário 
Elon Musk tem apavorado as montadoras gigantes, porque ela 
é quem detém a melhor tecnologia de carros elétricos e de 
condução automática do mundo. A Telsa é uma montadora 
pequena, mas já está entre as mais valiosas do mundo. O 
mundo passou a conhecer uma necessidade brutal da 
capacidade de reinventar-se para quem quer sobreviver. Quem 
enxerga isto vai ficar no mercado, grandes corporações 
desaparecerão com suas marcas famosas porque não 
souberam reinventar-se. 

No plano humano verdadeiras hecatombes poderiam ser 
evitadas se visualizássemos a necessidade de nos 
reinventarmos. Aqui no Brasil ficou imortalizada uma música 
que dizia: “Eu nasci assim, vou morrer assim.” No mundo de 
hoje quem pensa assim está fadado ao insucesso. A inglesa J. 
K. Rowling passou por um processo de divórcio doloroso, 
entrou em crise, perdeu o ânimo de viver, de comer. Isto durou 
até quando resolveu reinventar-se. Começou a escrever livros, 

REINVENTE-SE

criou um dos personagens de maiores sucessos na literatura 
mundial: Harry Porter. Se tornou bilionária, famosa, uma das 
mulheres mais bem-sucedidas do mundo. Sei que o divórcio não 
é uma coisa boa, Deus determinou que isto não podia acontecer, 
mas a crise que poderia levá-la a morte, levou-a a um plano de 
vida melhor. Quem assiste passivamente o anúncio das crises 
chegarem sem capacidade de se reinventar, irá ser consumido 
por ela. Quem faz das crises as azas para o seu crescimento vira 
celebridade, e vira um estímulo de vida para outras pessoas.

Ao fragilizado Gideão, Deus diz: “Vai na tua força.” Força, mas 
que força? Pensou Gideão. O que Deus estava pedindo a ele era: 
“Reinvente-se, vou precisar de você para mudar a história da 
sua geração.” Ele conseguiu, você conseguirá também. 

- FIM -

AUDIÇÕES DO FACES

Já te chamaram de dramático, estranho, engraçado, criativo ou 
performático alguma vez?! Você canta, dança, arrasa na 
maquiagem, costura, voa? Então, que tal utilizar seus "dotes" 
artísticos para o crescimento do Reino?

O Ministério de Teatro FACES tem a honra de apresentar as 
Audições 2018 que acontecerão no dia 17 de fevereiro de 2018, 
das 14h às 17h. O período de inscrições será de 04 a 16 de 
fevereiro, através do formulário disponível na página da IBG.

Pa ra  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  e nv i e  u m  e - m a i l  p a ra 
teatro@ibgenesis.com.br ou fale diretamente com líderes 
Rebeca (82) 99160-2985 e Mathaus (82) 98177-7418.

PRÉ-RETIRO - CULTO DE ENTREGA

Nosso Retiro da Família está chegando e na próxima 
quinta–feira, dia 8, às 20h teremos nosso culto de entrega. 
Todos os acampantes devem estar presentes, pois além do 
nosso momento de adoração haverá a apresentação das 
instruções e a realização do check-in. Não falte ou se atrase!

RETIRO DA FAMÍLIA 2018

Se você ainda não fez sua inscrição para o Retiro da Família, você 
terá até o Culto Pré-retiro, dia 8, pra fazê-la. Lembramos que o 
pagamento só poderá ser à vista. Crianças até 10 anos não 
pagam. Maiores informações com o presbítero Dilson ou pastor 
André.

Quando: 10 a 13 de fevereiro
Onde: Rancho Pé de Pinhão – Marechal Deodoro
Quanto:
      - Chalé: R$ 300,00 (ESGOTADO)
      - Alojamento: R$ 270,00
      - Barraca: R$ 225,00

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.

VOLUNTÁRIOS - MINISTÉRIO DE 
COMUNICAÇÃO

Você é uma pessoa criativa? É bom com textos? Sabe fotografar 
ou filmar? Sabe fazer artes e logotipos? Edita vídeos? Tem 
experiência na organização de eventos ou na área de 
comunicação? Se a sua resposta foi sim para alguma dessas 
perguntas, você é a resposta das nossas orações! O ministério 
de Comunicação está recrutando participantes. Se você tem 
interesse em participar do ministério envie um e-mail para 
comunicacao@ibgenesis.com.br ou entre em contato com Diel 
(82 98130-9980).

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

REUNIÃO DE ORAÇÃO PARA 
HOMENS

No dia 9 de fevereiro, às 19h30, o Ministério de Homens 
promoverá uma reunião de oração na sala Gamaliel. Venha 
buscar a Deus junto com outros irmãos.


