
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
82-99190.9880

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: 21041-521 ABRIL

24 ABRIL

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

PORTAS ABERTAS
externo

CULTO DE FORMATURA - ENFERMAGEM
20h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

21 ABRIL

CULTO DA UNIÃO MASCULINA GÊNESIS
19h, 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

15.Abr : Jeferson Jackson

16.Abr : Beatriz Alonso

17.Abr : Ana Carla

18.Abr : Layla Sofia

19.Abr : Thalys Cândido

20.Abr : José Carlos

20.Abr : Maryângela Clementino

21.Abr : Brhenda Laurah

 98868-3751)

 98838-7911)

 99901-0742)

 -)

 98894-8121)

 98866-8007)

 98858-7717)

 98807-0654)

ROSIMEIRE RIBEIRO - DIARISTA
Limpo e organizo sua casa ou apartamento. 

Tenho referência de confiança. Disponibilidade

de horários nos dias de terça, quarta, quinta e 

aos sábados.

Contato pelo número 98708-8479.

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

Uma das frases que mais amo na bíblia, é aquela que Paulo ao 
final do seu ministério, depois de enfrentar muitas lutas, riscos 
de morte, naufrágios, prisões conclui de forma apoteótica: 
“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé” – 2 
Tm 4:7. Para onde ele está olhando ao afirmar isto? Para trás, e 
é de lá que vem o balanço de tudo que se passou, e do 
sentimento de missão cumprida. Muito havia sido feito, 
milhares de vidas ganhas, igrejas formadas, muitos pastores 
edificados, discipulados, consagrados por ele. Na sua 
autoanálise, afirma que o ministério havia sido exercido com 
as mesmas dificuldades de um militar em combate. A ideia é de 
uma luta bem difícil de ser vencida e de intensidade muito 
constante. De tão intensa, parecia ter faltado nesta luta aquele 
espaço quase sagrado para se tomar um fôlego, recuperar as 
energias, reordenar as emoções. Combateu pela causa de 
Cristo e gastou sua vida nisto. 

Diferente de muitos pastores de hoje, não vamos encontrar 
Paulo amarrando demônios em possíveis batalhas espirituais, 
mas pelo contrário, ele afirma em I Coríntios 9:27: "Antes 
subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, 
pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira 
a ficar reprovado". O sentimento que tenho, é que na mesma 
intensidade que ele cuidava dos outros, também cuidava de si. 
Hoje o que observamos é que 70% dos que iniciam bem, 
terminam mal a sua carreira na fé. Isto acontece justamente 
por isto, nos preocupamos muito com os números, com as 
conquistas, com os outros e nos descuidamos da nossa própria 
fé e da nossa comunhão com Deus.

É muito interessante também, ver como ele descreve o 
combate: bom combate. Você já viu alguém se lamentando 
das suas lutas espirituais? Pois bem, ele as considerava um 
bom combate. Combateu o combate correto. Desgastou-se 
naquilo que valia a pena. Nem todo combate é um bom 
combate. Aplicou suas energias em agradar a Deus, em 
instalar o reino de Deus no coração das pessoas. Gosto da sua 
cosmovisão de mundo espiritual. Muitos consideram Deus 
injusto, ao perceberem que fazendo à vontade de Deus 
enfrentam dificuldades extremas na vida. Ele considerava um 
privilégio.  

Ele ainda afirmou: acabei a carreira, guardei a fé. Deus tinha 
um plano na vida de Paulo e ele concluíra este plano com 
absoluto êxito. Não se desviara do alvo de sua vida. No 
caminho de Damasco ele teve uma experiência sobrenatural 
com Cristo e não perdeu de vista aquilo que lhe havia sido 
entregue. Que consciência do dever cumprido! Em nada havia 
sido negligente, mas em tudo trabalhara firmemente. Muitos 
nem perceberam que Deus tem um plano em suas vidas, que 
ao salvá-los Deus tinha expectativas com ele. Ainda tem os 
que percebem e foge do chamado. Gosto do senso de 
responsabilidade e da paixão de Paulo em relação às coisas de 

FORÇA PARA VIVER

Deus. A sensação era de felicidade por ter conseguido realizar a 
tarefa que por Deus lhe foi proposta, e está com sua fé intacta. 
Que Deus nos ajude a iniciar e terminar como Paulo, debaixo de 
êxito e na consciência que o que era possível foi feito. 

- FIM -

QUEREMOS CONHECER VOCÊ!

É novo na igreja? Frequenta nossos cultos? Deseja se tornar 
membro? Queremos conhecer VOCÊ!!!

Nos dias 15 e 22 de abril gostaríamos de convida-lo a participar 
dos encontros que chamamos de "conhecer e ser conhecido", 
que ocorrerão na EBD partir das 9h. Os encontros serão 
direcionados pelos pastores Jessé e Harry tendo como objetivo 
passar a visão, história e estrutura da igreja batista Gênesis. 
Logo após, no dia 22 teremos a aclamação de novos membros 
dos irmãos que participarem dos encontros.

RETIRO DE MULHERES

Atenção, mulheres! Anda cansada, sobrecarregada com a rotina 
e todas as suas responsabilidades? A união feminina está 
preparando um tempo de descanso e renovo para você: Retiro 
de mulheres “aliviando as bagagens”. Confira os detalhes e 
programe-se  para participar:

Data: de 29 de junho à de 1º de julho

Local: no Rancho Pé de Pinhão

Inscrições: R$ 130,00 (podem ser parceladas em até 3X – 
Parcelas regressivas a partir de abril)

Será permitido levar crianças até 1 ano de idade. 

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).

MOMENTO DE ORAÇÃO PARA 
HOMENS E MULHERES

Você já parou para pensar no privilégio que você tem de 
conversar diretamente com o Todo Poderoso, o Criador do 
universo? Não despreze esse direito, pois para você tê-lo foi 
necessário o sacrifício de Jesus na cruz! Na próxima terça-feira, 
17 de abril, às 20h, teremos um momento de oração especial 
com homens e mulheres, nas salas Gamaliel e Dorcas, 
respectivamente. Não falte!

PALESTRA SOBRE VOZ

No dia 21 de abril, às 17h, a União Masculina promoverá, na 
Igreja Batista Gênesis, a palestra “Voz e comunicação no 
contexto religioso”. Na oportunidade serão abordadas questões 
como: aprender a impostar a voz durante aulas e ministrações, 
cuidados com a voz para evitar a rouquidão e métodos para 
melhoras a dicção.
O evento é gratuito e podem participar homens e mulheres de 
todas as idades.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA

Você sabia que precisamos ir ao oftalmologista anualmente? 
Quanto tempo você não vai a um? Aproveite, então, mais uma 
oportunidade de consulta a preço popular promovida pelo 
Ministério de Ação Social. A 8ª Consulta Oftalmológica será 
realizada no sábado, 28 de abril, das 8h às 12h, aqui na igreja, 
com o dr. Guilherme Lopes. As inscrições já estão abertas, vão 
até o dia 26 de abril, no valor de R$ 50,00 e devem ser feitas 
com Thayse, pelos números (82) 99922-1770 / 98704-2709.

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


