
Atividades Semanais

18:00 - Culto da Família

Domingo

Terça

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

08:00 - Consagração

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Intercessão

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

Sexta

Quinta

Sábado

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

20:00 - Culto de Cura e Libertação

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

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

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

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

Presb. Gilvan Barbosa

dilsondbs@gmail.com

javanmedeiros@hotmail.com

lulaelu@gmail.com
82-99331.7052

Presb. Luiz Carlos

Pr. Harry Tenório

Pastores e Presbíteros

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

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 16 de setembro de 2018 - Nº513

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: 21041-522 SETEMBRO

22 SETEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

ATIV. ADOLESCENTES CIBISA
8h às 17h, na quadra e salas

ESPAÇO BUSINESS

SETEMBRO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50
CULTO DE ADOLESCENTES
19h30, no templo

20
CULTO DE FORMATURA - PEDAGOGIA
20h, no templo

18.Set : Marcelo Oliveira
19.Set : Maria Elza
19.Set : Alefe Vitor
19.Set : Caio Lucas
20.Set : Erinaldo Euclides
21.Set : Maria Aparecida
21.Set : Luiz Antonio Honorato
22.Set : Jessé Pimentel
22.Set : Danielle Gonzaga
22.Set : Rebeca Virginia

 99933-7962)
 98849-9193)
 98879-0391)
 99816-0006)
 98806-2127)
 98764-0825)
 98879-7098)
 98873-2542)
 99153-2695)
 98160-2985)

TRUST INTERCÂMBIO E TURISMO
Programe sua viagem conosco! Temos as melhores

condições. Pacotes de viagens, passagens aéreas,

reservas em hotéis, cruzeiros, aluguel de carro, 

cursos de idiomas, intercâmbio, au pair, high school

e muito mais! Consulte-nos pelo 99627-3899.

Site: www.trustintercambio.com.br

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

Um guia é supostamente alguém mais experiente e apto a 
conduzir um grupo por um caminho mais seguro, minimizando 
os riscos da jornada. Recentemente vimos a importância do 
guia no processo de salvamento dos meninos de um time de 
futebol presos em uma caverna na Tailândia. Mesmo quando 
nada podia ser feito, ele foi responsável por instalar a paz no 
meio do caos, de produzir no coração dos meninos a esperança 
de um amanhã com uma solução para eles, inclusive cedendo 
parte significativa da pequena quantidade de alimento que 
dispunha para seu grupo de subordinados. 

Moisés é um destes exemplos de guias magníficos que o 
Senhor nos permitiu conhecer. Um homem que soube produzir 
uma convicção acentuada de que existe sim uma direção a 
seguir, ainda que o que se veja à frente sejam riscos e 
instabilidades. À direção de Deus para nós, nem sempre 
produz dias fáceis ou travessias estáveis. Não foram pequenas 
às vezes onde a sensação produzida por estar seguindo a 
vontade de Deus, é que tudo estava dando errado e que o 
desfecho seria trágico. No entanto, a cada fim de fornada 
percebemos que não há nada mais seguro do que seguir a 
direção apontada por guias usados para nos direcionar na 
vontade Deus. 

Ele nos introduz na necessidade de nos lembrarmos dos guias. 
Notem que a ênfase que foi dada à pessoa tem muita relação a 
sua função, nos deixando muito conscientes de que a tarefa 
que ele executa neste caso é mais importante do que o título 
que possa ter. Nem mesmo o executante desta tarefa, por mais 
habilidoso que seja é tão importante quanto a tarefa em si. 
Guias foi a palavra utilizada pelo escritor divinamente 
inspirado. 

Há uma longa distância a ser percorrida entre a situação ideal e 
a real, aquela que estávamos vivendo, desfrutando. O autor de 
Hebreus nos leva a pensarmos em duas verdades que quando 
vivenciadas por um seguidor de Cristo produzem uma vida 
ideal, mas a verdade é que nem sempre nós temos feito um 
tratado para desenvolvê-las em nossas vidas.
 

O texto santo nos orienta a irmos além do seguir apenas na 
direção divina apontada pelos nossos guias, mas que a fé deles 
precisa ser imitada. Isto porque um guia excelente tem que 
servir de matriz para produção de outros guias tão bons ou 
melhores que eles. Há ainda uma coisa muito importante para 
ser salientada aqui, é o convite para “atentarmos para sua 
maneira de viver.” Isto fala de autoridade. É a maneira que eu 

“Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a 
palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para 

a sua maneira de viver.  Jesus Cristo é o mesmo, 
ontem, e hoje, e eternamente.”

(Hebreus 13:7-8)

DO IDEAL AO REAL

A IBGÊNESIS QUER CONHECER 
VOCÊ

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.

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.

- FIM -

Os conselhos do apóstolo escritor terminam com uma destas 
promessas incríveis, a da imutabilidade divina. O que isto me 
garante? Que a regra será sempre a mesma, que seguindo a 
direção de guias de vida aprovada por Deus, as promessas 
divinas nos alcançarão, e esta é a situação ideal. Se a situação 
real da sua vida não for esta, você precisa se avaliar, se 
submeter aos guias que Deus lhe deu, e confiar que um Deus 
que nunca muda quer ter um relacionamento estável e seguro 
com vocês. Deus hoje nos convida para sairmos da situação 
Real, e vir conhecer as maravilhas produzidas pela situação 
ideal. Venha. Nós estamos te aguardando.

vivo que me caracteriza ou descaracteriza para o ofício e a 
função de guia. Aqui a bíblia deixa clara a ideia de que para se 
qualificar para função de guia tinha que viver uma vida separada 
do pecado, e na completa dependência divina.

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de 
membros vindos de outras igrejas, quando não trazem carta de 
recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer parte da 
nossa comunidade de fé, a próxima aclamação será realizada no 
dia 23 de setembro. Mas, para isso, é imprescindível participar 
de dois encontros durante a Escola Bíblica Dominical (EBD): 16 e 
23 de setembro. Mais informações com os líderes Valdelaina 
(99991-4425) e Luis, responsáveis pela integração.

RETIRO DA FAMÍLIA 2019

Em 2019, nosso Retiro da Família será no mês de março, no 
Rancho Pé de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL. Em breve, 
abriremos as inscrições e o valor, como sempre, poderá ser 
parcelado no cartão de crédito. Com quanto mais antecedência 
você inscrever sua família, melhores condições de pagamento 
(parcelamento em mais vezes) e mais opções de hospedagem 
terá.

Sempre oferecemos as opções de chalé para famílias, com 
prioridade para deficientes físicos, idosos e bebês; alojamento 
feminino e masculino; e barracas. Fique atento! Estamos 
preparando algo bem especial!

CULTO GERAÇÃO ATIVA

No próximo sábado, 22 de setembro, às 19h30, no tempo da 
igreja, os adolescentes têm um encontro marcado. Vem aí mais 
um culto do Ativa! Com o tema "Contaminação espiritual", o 
culto tem o objetivo de discutir o perigo da religiosidade, o 
"fermento dos fariseus". É possível se contaminar 
espiritualmente com a própria religião? Não perca, esperamos 
você!

No dia 13 de outubro, das 8h às 12h, na Igreja Batista Gênesis, 
será realizada a 11ª Consulta Oftalmológica a preço popular. Por 
apenas R$ 50,00, você poderá se consultar com o dr. Guilherme 
Lopes e garantir a saúde dos seus olhos. A marcação das 
consultas deve ser realizada com Thayse pelos números (82) 
99922-1770 (whatsapp) ou 98704-2709, até a véspera da 
consulta, 12 de outubro. A renda das consultas será revertida 
para os projetos desenvolvidos pelo Ministério de Ação Social.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA

ACAMPAKIDS

Chegou a vez das crianças acamparem! Nos dias 3 e 4 de 
novembro, realizaremos o Acampakids no Rancho Pé de 
Pinhão, em Marechal Deodoro-AL. Podem participar crianças de 
2 a 11 anos, sendo as 2 a 5 anos obrigatoriamente 
acompanhadas por um responsável.

As inscrições custam R$ 150,00 e já estão abertas, podendo ser 
feitas ao final dos cultos no stand do evento e o valor ser 
parcelado no cartão de crédito. O acampamento tem como 
objetivo propor às nossas crianças um relacionamento mais 
íntimo e real com Deus através da oração, do louvor e da leitura 
da Palavra.

Não deixe seu filho de fora, invista no crescimento espiritual 
dele! Nos tempos difíceis e de valores relativizados que 
estamos vivendo, isso deve ser uma prioridade!


