
Terça

08:00 - Consagração

Domingo

Atividades Semanais

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

18:00 - Culto da Família

Segunda

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Quinta

19:00 - Intercessão

Sábado

Quarta

15:00 - Esportes

20:00 - Culto de Cura e Libertação

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

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.

82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Dilson Braga

lulaelu@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Bráz Ferreira

Presb. Gilvan Barbosa

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

82-99331.7052

Presb. Luiz Carlos

Pr. Javan Medeiros

pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-98877.2550/99990.9030

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: 21041-517 AGOSTO

18 AGOSTO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS / CULTO PRÉ-CONF.
19h, na sala Mega Culto / no templo

ESPAÇO BUSINESS

AGOSTO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50
ESCOLA DE EVANGELISMO
19h30, na sala do seminário

14
FESTIVAL W. MUSIC - AUDIÇÕES
10h às 22h, no templo

12.Ago : Jeane Duarte

12.Ago : Victor Rafael

16.Ago : Maria Angélica

16.Ago : Kelly Alves

18.Ago : Marco Santos

18.Ago : Jozadak Carvalho

 98852-0130)

 98860-0816)

 98805-1920)

 -)

 98849-6961)

 98851-7866)
SAPATOS.MCZ - (BOMBOM)
Sapatos e sapatilha 100% de couro legítimo feitos 

artesanalmente no Sudeste. Aceitamos cartões de 

crédito com descontos para compras à vista.

Temos ótimos preços!

Tamanho: 38 a 44

Contato 98896-5030 / 99922-7408 / 98702-0534

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para 

todos os eventos: Makeup Social, Noivas, 

Formandas, Ensaios Fotográficos. 

Instagram: @makeupdriellinascimento

Fone: (82) 99610-4944 / 98716-3028 (WhatsApp)

Aceitamos cartões!
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pastorharry@ibgenesis.com.br

“Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno 

não prevalecerão contra ela”
(Mateus 16:18)

Nenhum outro personagem neotestamentário causa tão 
profunda impressão no coração do leitor bíblico quanto esse 
impulsivo pescador galileu, cuja fervorosa devoção em servir 
seu Mestre o fez tornar-se um dos mais destacados e 
celebrados obreiros do Evangelho em todos os tempos.

A relevância de Pedro para a história da Igreja é sentida na 
própria ordem da lista dos apóstolos. Embora a sequência 
desses nomes varie conforme as citações dos evangelistas, 
dois dos discípulos são sempre apresentados na mesma 
ordem: o primeiro e o último.  Se, para os autores sinópticos, o 
lugar de projeção negativa coube a Judas Iscariotes, o lugar de 
projeção positiva entre os doze cabe a Simão, chamado Pedro 
(Mt 10:2; Mc 3:16; Lc 6:14).

O impacto causado pela figura de Pedro ao leitor do Novo 
Testamento obedece à razão direta de sua semelhança com 
cada um de nós. Guardando a complexidade das diferenças 
entre as situações que ele viveu com as nossa, via de regra, 
temos as mesmas dificuldades em manifestar avanços e 
conversão genuína. Como Pedro, somos impulsivos, 
inconsequentes e quase sempre oscilamos na vida espiritual 
como Pedro. Ou que foi tão longe que à semelhança do mestre 
andou por sobre as ondas do mar? E quem foi tão parecido 
conosco que, após perceber que estava andando por sobre as 
ondas do mar, afundou e precisou ser socorrido pelo mestre? 
Ele era a minha e a sua cara. 

A natureza de Pedro assemelhava-se a um turbulento 
redemoinho onde habita a mais concentrada força, mas deixa 
depois que passa a mais depressiva destruição. Desse 
vigoroso pescador podia-se esperar qualquer coisa, exceto um 
comportamento previsível diante dos desafios do cotidiano. 

Muito se tem dito sobre o temperamento de Pedro. Ele não era 
particularmente modesto, mas era frequentemente 
impositivo. Por vezes, durante os primeiros dias da Igreja, 
Pedro pôs-se na vanguarda dos apóstolos, falando como seu 
porta-voz. Embora mais tarde eclipsado em notoriedade por 
Paulo, Pedro permaneceu firme na afeição da Igreja primitiva 
como o primeiro dentre os mais notáveis cristãos.

Com uma rara combinação de coragem e covardia, Pedro 
alternava momentos de grande força e lamentável 
instabilidade. Jesus dirigiu-se mais a ele do que a qualquer 
outro de seus seguidores, tanto em louvor como em 
repreensão. Nenhum outro discípulo foi tão diretamente 
admoestado por nosso Senhor e nenhum deles jamais ousou 

DITO E FEITO

Nossa igreja tem crescido para a glória de Deus e somos gratos a 
Ele por sua vida! Para seguirmos juntos, estamos realizando 
uma pesquisa, a fim de saber quem são nossos membros, 
conhecer suas habilidades e como desejam servir ao Reino de 
Deus, à Igreja e aos irmãos.

A IBGÊNESIS QUER CONHECER VOCÊ

Acesse nosso site www.ibgenesis.com.br e responda ao 
formulário elaborado pelo Ministério de Ação Social. Sua 
resposta nos permitirá planejar melhor nossas ações sociais e 
saber como usar seus dons e talentos de maneira mais relevante 
para a expansão do Reino de Deus.

AUDIÇÃO PARA O CORAL

Se você ama cantar e tem habilidade para isso, chegou a 
oportunidade de fazer parte do coral IBGênesis! Até 31 de 
agosto, você pode se inscrever para participar de uma audição. 
É só enviar um whatsapp para (82) 98820-0663 (Ozana 
Marinho) ou se inscrever pelo link bit.ly/audicaocoral. A 
audição será realizada no dia 3 de setembro, às 19h30, aqui 
mesmo em nossa igreja. É imprescindível trazer playback no 
dia da apresentação. Venha louvar a Deus conosco!

Mas se você não está mais na faixa etária para participar, não 
fique triste! Você pode servir conosco trabalhando para que os 
jovens e adolescentes que participarão sejam impactados pelo 
Senhor e tenham suas vidas transformadas. Ficou interessado? 
É só procurar a equipe de inscrições ao final dos cultos, no stand 
do evento próximo à livraria da igreja.

EJAD - CONTAGEM REGRESSIVA

Faltam 13 dias para o Encontro de Jovens e Adolescentes 
(Ejad)!! Se você tem entre 12 e 20 anos e ainda não se 
inscreveu, corra, porque restam pouquíssimas vagas 
masculinas e femininas. O evento, que tem como tema 
"Cristianismo Líquido", será de 25 a 27 de agosto, no Rancho Pé 
de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL, e custa em média R$ 
150,00, a depender da acomodação.

advertir seu próprio Mestre como Pedro! Mas, sob os ensinos, os 
exemplos e o treinamento de Cristo, o caráter impulsivo desse 
galileu foi sendo gradativamente subjugado até, finalmente, 
após o Pentecostes, tornar-se a própria personificação da 
fidelidade a Cristo. 

E é aqui que reside a grande beleza da promessa de Cristo. 
Olhando para a pergunta feita por Jesus: “O que vocês dizem 
que eu sou?” Pedro afirma: “O filho do Deus vivo!” E para que 
ninguém dissesse que a igreja foi alicerçada no apóstolo Pedro, 
Ele afirma olhando bem firme para Pedro: “Eu lhe digo que você 
é Pedro, e sobre esta pedra, a pedra da instabilidade, mas 
também a pedra da constante transformação, eu edificarei a 
minha igreja.” Dito e feito! Assim é a construção da igreja de 
Cristo. Instabilizada pelos erros dos homens, açoitada pelo 
ataques de Satanás que queria que ela nunca houvesse existido, 
mas vitoriosa como seu próprio fundador, o Cristo, ela vai 
avançando e vencendo, vencendo como uma noiva que se 
aproxima do dia do seu casamento, rumo ao seu noivo, para 
morar com Ele nas mansões celestiais. 

- FIM -

COMEÇANDO A VIDA CRISTÃ

Deus nos deixou uma grande missão: AMAR. Mas amar o que? 
E o que será que Ele ordena que a gente ame? Se você está se 
perguntando ˝O que devo amar?˝, ˝O que não devo amar?˝, 
˝Como amar?˝, a resposta sobre essa missão tão importante 
que Deus ordenou a cada um de Seus filhos (inclusive a você!) 
estará na nova série de estudos da nossa EBD para 
adolescentes.

Depois de meio século de experiência cristã, com toda aquela 
bagagem resultante de um caminhar lado a lado com Jesus, 
João se sentiu no dever de escrever o quarto evangelho e 
também três cartas com a finalidade de tirar dúvidas, 
encorajar, admoestar, ensinar, e animar os cristãos a 
esperarem com alegria o glorioso dia da vinda do Senhor.
Estudo das cartas de João para jovens e adultos.

VIVENDO NO AMOR DE DEUS

MISSÃO AMAR

Lições que visam mostrar como começar na vida cristã. As 
lições são uma ferramenta para facilitar o entendimento das 
escrituras: ˝Por que preciso conhecer Jesus?˝, ˝Como 
construir minha vida Cristã?˝. Estes e outros estudos estarão 
nesta classe: primeiro passos.

As aulas já começaram hoje pela manhã. As revistas estão 
disponíveis na Livraria Maranata, em frente ao berçário, com a 
irmã Iolanda. 

NOVAS SÉRIES DE ESTUDO DA EBD

CANTINA APÓS O CULTO

Após o culto de hoje, 12 de agosto, o Ministério Geração Ativa 
promoverá uma cantina irresistível! Por apenas R$ 5,00, você 
poderá escolher entre coxinha, minipizza, torta salgada, e 
também por R$ 2,00 você terá opções como tortilte, torta, 
brigadeiro, levando ainda um copo de refrigerante ou suco. 
Você sacia sua fome e ainda contribui para a realização do Ejad. 
Esperamos você e sua família no hall de entrada do templo, 
próximo à livraria e ao berçário.


