
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

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

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.

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

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

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: 21041-519 MAIO

19 MAIO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

PORTAS ABERTAS
19h, externo

TREINAMENTO VOCAL 
14h às 18h, na sala Mega Culto

ESPAÇO BUSINESS

19 MAIO

EVENTO ‘A TARDE É TODA DELAS’
17h, 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

13.Mai : Bárbara Victória

15.Mai : Elisa Micaele

16.Mai : José Arnaldo

16.Mai : Jardael da Silva

17.Mai : Jarbas Lourenço

18.Mai : Ivy Bogledy

18.Mai : Eliane da Silva

18.Mai : Nicolas Cavalcante

18.Mai : Carlene Maria

19.Mai : Luciana Alves

19.Mai : Aline Tavares

 98709-8655)

 98868-8811)

 99944-1477)

 99975-4129)

 99917-7912)

 98896-5057)

 98709-1219)

 3432-2821)

 99842-9631)

 98868-7143)

 98847-2231)

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

PALAVRA DO PASTOR - PÁG. 2



pastorharry@ibgenesis.com.br

Alguém já definiu uma mãe como alguém que tem a 
capacidade de ouvir o silêncio, de conhecer tanto um filho, que 
chega a adivinhar seus sentimentos. Uma mãe é capaz de 
sentir a dor do filho em seu próprio corpo, tão emocionalmente 
envolvida que está com ele. Ela se doa a ponto de deixar faltar 
para si, para deixar ter seus filhos. Tem a capacidade de 
transmitir força e segurança aos seus filhos, mesmo quando 
tudo está ruindo em sua volta. Sua existência é a própria 
expressão do amor. 

Sei que minha mulher me ama profundamente, e até entendo 
a razão. O seu amor por mim é fruto do que semeei em seu 
coração. Tenho vivido para amá-la, protegê-la, e sei que lhe 
servir é para mim o que de Deus recebi como a maior missão. 
Como poderia ela não me amar, se só semeio em seu coração 

Durante toda a história da humanidade, a pergunta que mais 
inquietou o homem é: “Quem é Deus?” O próprio Jesus 
percebendo esta inquietação da alma humana, chegou a 
declarar no evangelho de João 14:6 – “Quem me vê a mim vê o 
Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” Nesta fase, o exemplo 
mais direto que Jesus podia dar era este mesmo, pois ele 
reproduzia fielmente nas suas ações a personalidade do Pai.

Isaías 49:15

Por que o homem sempre questionou a existência, sua 
aparência ou a personalidade de Deus? Porque nós temos 
dificuldade em nos relacionar com tudo que é imaterial. Nós 
temos matéria, somos feitos de algo sólido, conseguimos 
pegar, extrair expressões táteis, sentir o cheiro pelo olfato. 
Estes contatos estabilizam as nossas relações. Com Deus nada 
disto é possível, esta é a razão da insegurança humana em 
relação a Deus. Só percebe, sente, imerge no universo de Deus 
quem resolveu investir tempo em desenvolver comunhão com 
Ele. Aqui mora o problema, os homens investem em 
investigação, não em relacionamento. Jamais por esta via 
conseguirão conhecer Deus.

O profeta Isaías também percebeu esta necessidade da alma 
humana. Em comunhão com Deus, foi interprete intérprete e 
canal de uma das revelações mais poderosas de Deus a 
respeito de si mesmo. Ao desejar revelar-se, entendendo que 
somos seres limitados, que tem dificuldade para entender um 
Deus maior do que todo o universo, vai usar a figura humana 
mais parecida com Ele para revelar sua face oculta. E quando o 
faz, ainda o faz de forma provocativa, desdenhando da 
possibilidade do esquecimento ou da ausência de compaixão 
de uma mãe em relação ao seu filho.

“Pode haver uma mãe que venha a esquecer seu bebê 
que ainda mama e não ter compaixão do filho que 
gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, Eu 

jamais me esquecerei de ti!”

A FACE MAIS REVELADA DE DEUS

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.

RETIRO ESPORTIVO

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! Os ingressos já estão à 
venda com membros do Ministério de Casais.

EJAD 2018 - 

No mês de agosto, nos dias 25, 26 e 27, o ministério Geração 
Ativa promoverá mais um Encontro de Jovens e Adolescente. A 
edição deste ano, Cristianismo Líquido, será realizada no 
Rancho Pé de Pinhão e a inscrição custa R$ 150,00. Podem 
participar adolescentes e jovens dos 12 aos 20 anos.
Ressaltamos que as incrições já estão abertas e podem ser 
feitas no final dos cultos de quarta-feira ou de Domingo. 
Maiores informações com Caio: (82) 99816-0006 / 
adolescentes@ibgenesis.com.br.

Restam poucos ingressos e você poderá adquirir o seu, pelo 
valor de R$ 15,00, após os cultos de hoje (13) ou de quarta-feira 
(16). Mais informações com Tânia Feitosa, pelo número (82) 
99994-5466.

Já é próximo sábado, 19 de maio, o evento "A tarde é toda 
delas"! Promovido pela União Feminina, o encontro será 17h, no 
tempo da nossa igreja, e contará com o testemunho de 
transformação de vida da jornalista Bárbara Santiago, da TV 
Pajuçara. Chame a mãe, a irmã, as amigas e venha para esta 
tarde de aprendizado, comunhão e crescimento mútuo.

A TARDE É TODA DELAS

- FIM -

cuidado, carinho, atenção, amor? A gente recebe o que semeia. 
No entanto, sei que por mais que me esforce para ser perfeito, o 
seu coração nunca será tão completamente meu como o é em 
relação as suas crias. Corre nas veias de um filho, o sangue que 
veio da sua mãe. As minhas moraram dentro dela por nove 
meses, e mesmo depois que saíram, ela as trata como se ainda 
estivessem no seu ventre. Há uma relação simbiótica, estão 
separadas circunstancialmente, mas jamais se separaram de 
fato. Vivem confabulado, trocando experiências, desenvolvendo 
um relacionamento que é tão próximo, que sobra pouco ou 
quase nenhum espaço entre as duas e a mãe. Você acha que sou 
bobo de me incomodar com isto? Lógico que não! Esta era uma 
disputa que já nasceria com um derrotado. Ao invés de sentir 
ciúmes, de exigir um amor equivalente a mim, me parece mais 
interessante assistir o amor que a mãe sente por elas. Assim vou 
compreender o que Isaías disse acerca de Deus. Um ser tão 
perfeito e espetacular que chega a ser infinitamente mais 
perfeito que uma mãe. A Deus, os meus parabéns, afinal, tão 
parecido com elas, este também é o seu dia. Às mães, o meu 
mais carinhoso abraço neste dia tão especial. As minhas filhas 
que já são mãe, o meu carinho cheio de aconchego. A minha 
querida esposa a minha gratidão. Sim, gratidão. Gratidão por ter 
me revelado com o amor que sente por seus filhos, a face oculta 
de Deus. Te amo, minha pequena gigante. 

CRISTIANISMO LÍQUIDO

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. 

CULTO JOVEM E AÇÃO MISSIONÁRIA

Se você tem a partir de 20 anos, esta notícia é para você! Nosso 
próximo culto jovem será no sábado, 26 de maio, às 19h, e terá 
uma novidade: será realizado na nossa congregação IBGênesis 
Praia, localizada no cenáculo do Maceió Mar Hotel, onde também 
realizaremos uma ação missionária às 16h30. Será uma ótima 
oportunidade de convidar os amigos, contemplar o pôr-do-sol e 
ainda ser edificado! Esperamos você! Mais informações com 
Carol Neris pelo número (82) 99900-3733.


