
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
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informativo semanal

"Responder antes de 
ouvir é estupidez e 

vergonha." 
Provérbios 18:13

Meditação

Salomão conhecia os 
efeitos devastadores de 
palavras inapropriadas. 

As palavras podem 
produzir vida ou morte 

ao nosso redor. 
Ninguém nesta terra 

compreendia melhor o 
poder das palavras do 
que Salomão. Todos 

aqueles que 
encontravam com 
Salomão ouviam 

palavras de consolo, de 
incentivo e de estimulo. 

Era exatamente por 
isso que as pessoas 
vinham de todos os 

lugares para falar com 
ele. E ele nos ensina 

que não devemos 
responder antes de 
ouvir, sem conhecer 
todos os detalhes da 

situação. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-503 MARÇO

04 MARÇO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, na sala de aula

ESPAÇO BUSINESS

02 MARÇO

TREINAM./CAPACITAÇÃO (DIACONIA)
20h, na sala do Mega Culto

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

25.Fev : Rafael Matheus

25.Fev : Ana Clara

26.Fev : Sarah Sullivan

29.Fev : Stela Azevedo

01.Mar : Ranildo Oliveira

01.Mar : João Euclides

01.Mar : Sthefany Graziely

02.Mar : Maria Isabel

03.Mar : Felipe Guedes

03.Mar : Aluízio de Lira

 99194-4585)

 99991-3970)

 98738-3838)

 -)

 -)

 99687-6770)

 98885-5362)

 99381-6086)

 -)

 98844-1889)

AÇAÍ PLUSS 

Açaí, açaí zero, creme de cupuaçu, creme de 

abacate, Whey Proyein de chocolate, creme de 

guaraná, granola tradicional e light, paçoca, 

amendoim triturado e ao meio, etc.

Contato: 98868-7143/99681-6463 (Luciana)

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

Procuramos Deus porque, e somente porque, Ele 
primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa 
busca. “Ninguém pode vir a mim”, disse o Senhor Jesus, “se o 
Pai que me enviou não o trouxer” (Jo 6:44), e é justamente 
através desse trazer preveniente, que Deus tira de nós todo 
vestígio de mérito pelo ato de nos achegarmos a Ele. O impulso 
de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do 
impulso e da entrega todo o coração é do homem. E este 
nomento é um dos mais lindos da história, e interfere até no 
ambiente celestial: Lucas 15:7 “Eu vos afirmo que, haverá 
muito mais alegria no céu por um pecador que se 
arrepende...”.

Ninguém pode ensinar alguém a gostar de Deus, ser seu 
amigo. Isto acontece fruto do convívio da proximidade, e 
quando isto acontece nós temos mil motivos para nos apegar a 
Deus pelos seus feitos sobre nós. O Salmista declara isto no 
Salmo 63:8:  “A minha alma apega-se a ti: a tua destra me 
ampara”. O evangelho nos ensina sobre a doutrina da graça 
preveniente, que significa simplesmente que, antes de um 
homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. 
Isto está posto de forma clara em 1 João 4:18-19 “No amor não 
existe receio; antes, o perfeito amor lança fora todo medo. 
Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está 
aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos 
amou primeiro.” E se o amor se manifesta em atos, o de Deus 
para conosco foi incrível, senão veja: (Romanos 5:8) - “Mas 
Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, sendo nós ainda pecadores.” Aqui já basta, não existe 
prova maior de seu amor para conosco do que dar seu único 
filho para morrer em nosso lugar. 

Neste acolhimento divino e no ato humano de apegar-se a Ele 
não há contradição. Tudo provém de Deus, pois, Deus é 
sempre quem toma a iniciativa primeiro. Na prática, 
entretanto, cabe ao homem a iniciativa de buscar a Deus e 
render-se quando O encotra. Deve haver da parte do homem 
uma participação positiva neste relacionamento para que essa 
atração divina possa produzir resultados em termos de uma 
experiência pessoal intensa. Isto se revela na calorosa e 
apaoixonada declaração do salmista no Salmo 42: “Como 
suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó 
Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, 
do Deus vivo: quando irei e me verei perante a face de Deus?” 
Em um paralelo com a sede desesperada de um animal que 
corre muito e por isto tem uma necessidade urgente de 
hidratação, o salmista revela ser assim sua sede pela presença 
de Deus.

Os homens modernos perderam Deus de vista, em meio às 
maravilhas da criação; nós, os crentes, corremos o perigo de 
perdermos Deus de vista em meio às maravilhas da Sua 
Palavra. Andamos quase inteiramente esquecidos de quem é 

AMIGO DE DEUS

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

Deus, e que quer relacionar-se conoco. Não existe amizade sem 
relacionamento. A bíblia diz que José tinha amizade instensa 
com Deus, de onde provinha sua força para superar os rubores 
acalorados das provas pelas quais passou.  Davi soube esperar o 
tempo da promessa, porque sua ligação com Deus era intensa. 
Abraão foi chamado de amigo de Deus, tamanha sua capacidade 
de anular seus planos em função dos de Deus. Daniel tinha um 
nível de comunhão tão intensa com Deus, que mesmo sob 
ameaça de uma nova lei e risco de vida, não deixou de buscá-lo 
três vezes ao dia.

Amigo é alguém com quem mantemos um relacionamento 
intenso de comunhão, respeito, consideração e afeto. Esta é 
bem a proposta de Deus conosco: João 15:15 – “Já não vos 
chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 
mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 
vos dei a conhecer.”

- FIM -

CANTINA MIN. DE DANÇA - HOJE!

Hoje você não precisa se preocupar com o lanche. O Ministério 
de Dança preparou algo especial para você, logo após o do culto. 
Por apenas R$ 6,00 reais você pode saborear um delicioso 
passaporte com refrigerante ou suco. Assim que o culto acabar, 
corra para garantir o seu!

CULTO GERAÇÃO ATIVA

Jesus nos avisou: "O meu Reino não é deste mundo". Se você 
quer continuar aprendendo mais sobre o Reino de Deus não 
poder perder a segunda parte do culto do Geração Ativa falando 
sobre o tema ″Reino de ponta cabeça″. Será no próximo sábado, 
dia 3 de março, 19h, no templo.

CÃOMINHADA

O ministério de esportes promoverá no dia 17 de março, às 
16h,  sua primeira Cãominhada. Será uma caminhada com 
cães, com espaço para tirar dúvidas com veterinários  sobre a 
saúde dos animais. O evento é gratuito. 

Quem pode participar: Cães dóceis, acostumados com 
pessoas e outros animais, acompanhados dos donos maiores 
de 16 anos de idade. Menores de 16 anos de idade devem estar 
acompanhados do responsável.

Local: Corredor Vera Arruda 

Orientações: 
    ● Utilizar Cata-caca, Focinheira para as raças consideradas 
de potencial ofensivo;
    ● Coleiras para o controle do animal;
    ● Água para consumo;
    ● Roupas confortáveis.

PASSEIO CICLÍSTICO IBG

O Ministério Esportivo através do grupo FÉPEDAL, te convida 
para pedalar uma vez por semana. Você pode participar de 
acordo com o seu nível no pedal. Fique atento aos dias e 
horários:

Terça-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG sentido Aeroporto (MÉDIA 20 KM)
Nível: Iniciante

Quinta-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG (percurso indefinido - novas rotas 
a cada semana). (MÉDIA 40KM)
Nível: Intermediário

Informações: Hélio (98851-1252)/ esporte@ibgenesis.com.br


