
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

"Não te apresses a sair 
da presença dele, nem 
persistas em alguma 
coisa má, porque ele 
faz tudo o que quer." 

Eclesiastes 8:3

Meditação

Às vezes estamos tão 
ocupados com o 

trabalho, estudo ou até 
mesmo com a própria 

obra de Deus que 
esquecemos o que 

realmente é 
importante em nossas 
vidas. Ter o Espírito 

Santo pertinho de nós 
é uma questão de 

busca e de tempo de 
qualidade em Sua 
presença, por isso 

aquela oração 
rapidinha cheia de 
petições deve ser 

excluída da nossa vida, 
pois o Senhor quer 
muito mais de você, 

justamente por que Ele 
têm muito mais para 

nos entregar. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-528 ABRIL

28 ABRIL

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
19h, na sala do Mega Culto

8ª CONSULTA OFTALMOLÓGICA
8h às 12h, na sala

ESPAÇO BUSINESS

24 ABRIL

CULTO DE FORMATURA - ENFERMAGEM
20h, 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

22.Abr : Marcus Willams
22.Abr : Elda Gomes
22.Abr : Fellipe Gabriel
23.Abr : Karine Carvalho
24.Abr : Luiz Carlos
24.Abr : Cláudia Florinda
25.Abr : Jaqueline Silva
25.Abr : Arthur Fellipe
26.Abr : Lucas Rocha
26.Abr : Fábia Rejane
27.Abr : Maria José Gonçalves
28.Abr : Marília Tenório
28.Abr : Madalena Inácio

 98818-4705)
 -)
 99817-3823)
 98866-9252)
 99618-2369)
 98843-3537)
 99921-4403)
 3338-4428)
 -)
 98721-8785)
 99628-3494)
 -)
 98154-3140)

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

“Haveria coisa alguma difícil ao SENHOR? Ao 
tempo determinado tornarei a ti por este tempo 

da vida, e Sara terá um filho.”
(Gênesis 18:14)

A confiança é uma decisão. Deixar que Deus governe os 
tempos na nossa vida irá requerer um aprendizado 
profundo, talvez a melhor medida é nem reparar ou 
contar  o tempo. O tempo passa rápido,  e 
invariavelmente para Deus realizar e consumar seu 
plano será necessário preparar o solo que aportará 
aquela edificação.

Até parece que Deus não fará o que anunciou. Algumas 
promessas de Deus ou orações que fizemos a ele, 
quando se realizam, nem lembrávamos mais que 
havíamos orado por aquilo ou não lembrávamos que ele 
nos prometeu. O fato é que se ele nos desse tudo o que 
pedimos ou desejamos no nosso tempo, certamente 
nos adoeceria. 

A confiança não é um valor herdado, é um valor 
aprendido. O tempo e a nossa proximidade com Ele 
desempenham um papel fundamental na nossa 
confiança em Deus. Só quem se tornou muito próximo 
de Deus saberá identificar que Deus jamais esquece de 
nós, e perceberá as razões pelas quais Deus sempre só 
realiza tudo no tempo perfeito. 
 
Entre a promessa e a realização, Sara ficou intranquila, 
chegou a sugerir a Abraão que deitasse com Agar, sua 
escrava, para que se cumprisse o que o Senhor havia 
anunciado. Estas coisas não são incomuns à natureza 
humana.  Queremos “dar uma ajudinha” a Deus na 
realização do deu plano, e esta interferência sempre 
será profundamente danosa a nós. Neste caso, todos 
conhecemos, desta relação veio Ismael. Os dias 
passaram e Deus cumpriu a promessa. Veio Isaac, o 
filho legítimo, o filho prometido por Deus. Eles 
cresceram e para que não houvesse problemas maiores 
entre os meninos, Sara agora como muito ciúme, 
sugeriu que Abraão expulsasse tanto o Ismael como sua 
mãe de casa. Isto aconteceu, e Ismael foi embora, 
fundou o povo Árabe, Isaque o povo Judeu. O resultado 
disto perdura até os dias atuais, e por isto os Árabes 
reclamam a legitimidade da sua herança, e odeiam os 
judeus. 

TEMPO PERFEITO

Percebo que saber aguardar o tempo perfeito de Deus 
nas nossas vidas é uma das maiores conquistas no nosso 
relacionamento com Deus. Confirmar que ele é Senhor 
até do tempo, e que o governa ao nosso favor, aprender a 
confiar e descansar nas suas promessas, é mais que um 
aprendizado, é uma postura de fé. Haverá sempre dois 
tempos na nossa relação com Deus, o nosso e o de Deus. 
O nosso tempo é inquieto, intranquilo, incapaz, fugaz, 
precipitado, desastroso e o de Deus sempre será 
perfeito. É neste tempo que quero andar com Deus. 

- FIM -

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. 

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.

RETIRO ESPORTIVO

De 20 a 22 de julho, será realizado o nosso Retiro Esportivo na 
Chácara do Cigano, na Barra de Santo Antônio. Com o tema "De 
cabeça para baixo", o evento é evangelístico e tem como 
objetivo transformar a vida de jovens da comunidade, usando 
como estratégia a prática esportiva. Se você entende a 
importância desse trabalho, já realizado há tantos anos, e quer 
ser um agente transformador de vidas, seja um voluntário! 
Para mais informações, procure o líder Hélio ou a comissão 
organizadora.

ESCOLA DE EVANGELISMO

Os versículos 18, 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus não deixam 
dúvida: se você segue a Jesus, se é um cristão, precisa 
anunciar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Não é 
uma opção, é um dever, um honroso dever! Mas muitas vezes 
nos deparamos com dificuldades pessoais (timidez, por 
exemplo) ou não nos consideramos capacitados "o suficiente" 
para compartilhar nossa fé. Para você, então, temos uma boa 
notícia: você não está só! O Espírito Santo, o melhor professor 
de todos, e o ministério de missões têm a solução! Vem aí a 
Escola de Evangelismo, uma oportunidade ímpar para você 
aprender na teoria e na prática como falar do amor de Deus 
onde quer que esteja e fazer disso uma rotina na sua 
caminhada cristã. Ficou animado? Mais informações em breve! 
#transborde

JANTAR DOS NAMORADOS

Certamente você já ouviu ou leu em algum lugar a frase de 
Antoine de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, que diz: "tu 
te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", não 
é? Mas um vilão desse cuidado com responsabilidade, muitas 
vezes, é o tempo. Os anos passam e parece que nos 
acostumamos a ter alguém especial ao nosso lado, sem muitas 
vezes fazê-lo se sentir devidamente valorizado. O jantar dos 
namorados deste ano quer resgatar esse cuidado e amor que 
são tão evidentes no início de uma relação a dois. Com o tema 
"Lembranças", o jantar será realizado no dia 9 de junho, às 20h. 
Guardem esta data na agenda! Mais informações e venda de 
ingressos em breve.

PASSEIO CICLÍSTICO - FÉPEDAL

O Ministério de Esportes, através do grupo FÉPEDAL, te convida 
para pedalar uma vez por semana. Você pode participar de 
acordo com o seu nível no pedal às terças-feiras (iniciante) e 
quintas-feiras (intermediário), sempre às 20h. Informações: 
Hélio (98851-1252)/ esporte@ibgenesis.com.br

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O ministério de Comunicação está recrutando participantes 
que tenham experiência com artes gráficas, edição de vídeos, 
fotografia, produção textual e demais áreas da comunicação. 
Se você tem interesse em participar do ministério envie um e-
mail para comunicacao@ibgenesis.com.br ou entre em contato 
com Rose (82 98832-7163).


