
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: 21041-511 MARÇO

16 MARÇO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
18h, no templo

VIGÍLIA GERAÇÃO ATITUDE
21h30, na sala do Mega Culto

ESPAÇO BUSINESS

09 e 10 MARÇO

ROE - RECONSTRUÇÃO EMOCIONAL
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

04.Mar : Matheus Victor

04.Mar : Ketherine de Fátima

06.Mar : Maria Clara

07.Mar : Tarcísio Ferreira

08.Mar : Ismar Alexandre

10.Mar : Talles Marques

 98837-0117)

 98846-7487)

 99656-8027)

 98738-4732)

 99968-0366)

 99997-9058)
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)

SAPATOS.MCZ – (BOMBOM)
Sapatos 100% de couro legítimo, feitos artesa-

nalmente no Sudeste. Aceitamos cartões e

damos descontos para compra à vista.

Instagram: @sapatos.mcz

Contato: 98896-5030 / 99922-7408
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pastorharry@ibgenesis.com.br

“Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo 
tenho dado, como eu disse a Moisés.”

(Josué 1:3)

Muitos nasceram com uma vocação para ser coadjuvantes. E 
felizes são aqueles que entendem que este é seu papel. Há 
muitos anos tenho acompanhado o papel de grandes homens 
de Deus que nasceram para ser coadjuvantes. Gente como o 
Pastor e cantor Adhemar de Campos, por exemplo. Tanto 
talento, tanta graça, tantos dons, uma palavra sempre tão 
doce, mas nunca abandonou seu papel de coadjuvante do 
pastor Carlos Alberto na Comunidade da Graça. Teria sido por 
falta de oportunidade? Quem sabe falta de ousadia? Nunca! Ele 
entendeu seu papel, e procurou exercê-lo com excelência. E 
não há demérito algum nisto, apenas consciência do seu papel 
no Reino de Deus. E o segredo de qualquer homem de Deus 
consiste nisto, na excelência dos seus coadjuvantes. Todo bom 
líder tem que estar cercado de bons coadjuvantes.

Josué foi bom coadjuvante de Moisés, jamais sonhou substituir 
o grande servo de Deus. Não era este o seu plano, nem seu 
desejo. Quem ousaria pensar em assumir um ministério tão 
difícil? Quem iria conduzir uma multidão tão grande e tão 
trabalhosa sem um contrato de recompensas? Quem poderia 
substituir um líder tão carismático, de tantos sinais e milagres 
feitos através do poder e do dom transferido a ele pelo próprio 
Deus? A vida não entrega em nossas mãos um plano de voo 
seguro, com toda carta de condução e os caminhos pelos quais 
deveremos passar já pré-estabelecidos. Tudo é muito instável, 
incerto, o segredo é não parar, não temer, avançar. Veja a hora 
em que tudo se Deu:

“Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo 
Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com todo este povo 
para a terra que o Senhor jurou que nos daria, e você repartirá 
entre eles a herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará 
com você” - Dt 31:7-8. 

Sabe por que Deus escolheu Josué no meio de uma multidão de 
homens com capacidade e talento semelhantes aos dele? 
Porque ele havia se portado submisso a Moisés em todo tempo. 
A submissão é um valor que Deus não negocia. Ninguém vai 
longe sem ela. Ele não apenas aceitou o papel de coadjuvante, 
como procurou ser o mais intenso, fiel, dedicado e 
completamente submisso a Moisés. A gente aprende a ser 
submisso ainda muito pequeno, quando o nosso pai nos impõe 
regras, normas, condições com as quais teremos que conviver 
e seguir. É um treinamento, para na fase mais madura 
reconhecermos os benefícios da submissão. Falo com alguém 
que tem dificuldades em ser submisso? A insubmissão é irmã 
gêmea da soberba, e a soberba produz a queda, a ruína (Pv 
16:18). 

A SINA DO PARAQUEDISTA

Que ir longe como foi Josué? Então vai aqui a receita: “Aprenda 
primeiro a ser pequeno!” Quem começa de cima é o 
paraquedista, mas já começa descendo. 

- FIM -

MOMENTO ENTRE ELAS

No mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e 
em alusão a esta data o Ministério de Mulheres preparou uma 
programação especial. O “momento entre elas” ocorrerá no 
próximo domingo (11), às 9h. Será um tempo de adoração, 
comunhão e com uma palavra voltada especialmente para as 
mulheres. Você que é mulher não pode ficar de fora!
Haverá aula normal da EBD para os homens.

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

CANTINA

Gosta de pastel chinês? Então essa cantina é pra você! Próximo 
domingo (11), 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. Os tickets individuais já estão sendo vendidos. 
Garanta já o seu!

FUTEBOL SOCIETY MASCULINO

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).

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.


