
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.

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

Pr. Jessé Pimentel
82-98877.2550/99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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

Maceió, 07 de outubro de 2018 - Nº515

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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Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-514 OUTUBRO

20 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

AULÃO DO ENEM
7h às 19h, no templo e salas

ESPAÇO BUSINESS

OUTUBRO

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 SANTA CEIA
18h, no templo

12-14
CONFERÊNCIA DE MULHERES
19h30, no templo

08.Set : Paulo Roberto

08.Set : Yuri R. Bezerra

10.Set : Ana Júlia

11.Set : Iluziane Mariano

11.Set : Iraldy Brandão

12.Set : Gabriel Virgilio

13.Set : Gabriel Matheus

 98840-8478)

 99635-5959)

 98882-4393)

 98827-4264)

 99933-0714)

 99922-2281)

 99619-2963)

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!

Palavra do pastor - Pág. 2

Feliz Aniversário!

POR ONDE ANDAM SEUS

PENSAMENTOS?



pastorharry@ibgenesis.com.br

Lm 3:21
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.”

Os pensamentos são um solo fértil, tanto para operação divina 
em nossas vidas, como para a operação de Satanás. É neste 
campo de batalha que se travam as nossas maiores guerras, os 
nossos maiores conflitos. É ali que está em disputa o governo 
das nossas vidas. Somos tricotômicos, atuamos em três 
frentes, a física, mental e a espiritual. A mente é a porta de 
acesso ao nosso espírito.

A disciplina da mente é uma virtude que pode e deve ser 
praticada. Não conseguimos evitar a maioria dos primeiros 
pensamentos, mas a permanência deles sim. Devemos então 
aprender a combate-los, e só deixar que venha a nossa 
memória aquilo que vai nos fazer o bem. O personagem bíblico 
que mais se destacou nesta matéria do controle da mente foi 
Jeremias. Mais conhecido com o “profeta chorão”, escreveu o 
livro de Lamentações logo após a queda de Jerusalém em 586 
a.C. Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia, e os judeus 
haviam sido mortos, torturados e os sobreviventes 
escravizados.

O livro foi escrito em forma de canções tristes. Eles refletiam 
um estado do espírito dos sobreviventes. Quando lemos o 
capítulo 3, percebemos que Jeremias estava altamente 
deprimido e melancólico. Aqui ele percebeu o quanto estava 
sendo nociva a postura de permitir que seus pensamentos 
vagassem livremente, refletindo compulsivamente no estado 
difícil pelo qual passava sua nação. Ele vai “fincar” ferrolhos 
nas janelas da sua mente, agora ele está determinado a só 
permitir que visite sua mente pensamentos que possam 
transmitir esperança. Isto não iria mudar imediatamente o 
quadro da nação, mas pelo menos mudaria o estado de espírito 
do profeta. 

Com Jeremias aprendo esta importante lição: “a de que se eu 
não posso mudar uma situação, posso pelo menos não deixar 
que ela me afete pessoalmente.” Este estado da mente, 
determinante para uma vida vitoriosa. Uma mente alimentada 
por pensamentos tristes, vai adoecer a alma, fragilizar o 
espírito. Como ele, eu só quero deixar vir a minha mente boas 
lembranças. 

- FIM -

POR ONDE ANDAM SEUS 
PENSAMENTOS?

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.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA

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.

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!

CONFERÊNCIA DE MULHERES

De 12 a 14 de outubro, teremos aqui na igreja a Conferência de 
Mulheres "Eu, Deus e as estações". Os ingressos, bem como  as 
camisas, já estão sendo vendidos. Após o culto, procure uma 
integrante do Ministério Entre Elas e garanta já sua vaga! Mais 
informações no Instagram @entreelas.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
GRATUITO

O psicólogo clínico Plínio Silva (CRPIS 15/2941), com 
especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental e possui 
longa experiência em atendimento a adolescentes, adultos, 
idosos e casais, estará realizando atendimento psicológico em 
nossa igreja, de forma voluntária, às quintas-feiras, das 14h às 
18h, somente com hora marcada.
Pl ínio Si lva é especial izado em Terapia Cognitivo-
Comportamental pelo Núcleo Alagoano de Terapias Cognitivas 
(NAPC); e tem formação em Terapia Sexual pelo Espaço Gente 
(Dra. Christiane Cavalcante).
Os interessados devem agendar o atendimento através da 
secretaria da igreja pelos números (82) 99627-0749 / 3342-
2881 ou pelo e-mail secretaria@ibgenesis.com.br. Mais 
informações: (82) 99984-6579 / www.pliniosilva.com.br.

O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma 
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz, 
feijão, farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível, 
nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo 
domingo de cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e 
auxiliarmos nossos irmãos que estão com alguma dificuldade.
Firme esse compromisso com Deus e com seu próximo! 

“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem 
obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver 

necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe 
disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem 
porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si 

só, se não for acompanhada de obras, está morta.”

(Tiago 2:14-17)

OFERTA DE CEREAIS

PEÇA ESPELHO DA CIA DE ARTES 
MISSÃO

No domingo, 21 de outubro, às 18h, no Culto da Família, a Cia 
de Artes Missão estará conosco apresentando a peça Espelho. 
Convide os amigos, familiares e não deixe de prestigiar!

Sinopse: O seu maior inimigo está mais perto do que você 
imagina, dentro de você é que se escondem os maiores 
conflitos e batalhas da sua vida. Eu te convido a embarcarmos 
juntos em uma emocionante viagem ao redor das ilhas 
paradisíacas, com direito a atrações jamais vistas. Prepare-se 
para viver dentro desse navio tudo aquilo que ficou perdido lá 
no seu passado. Embarque nessa flutuante viagem cheia de 
mistérios e surpresas. Para conhecer melhor a Cia Missão, 
acesse www.teatromissao.com.br

CULTO JOVEM

Já pode incluir na agenda: sábado, dia 27, tem culto jovem, às 
19h, no nosso templo. Convida os amigos e vem!


