
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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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-527 OUTUBRO

27 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

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
REUNIÃO MINISTÉRIO DIACONAL
14h, no templo

21
CIA MISSÃO TEATRO - PEÇA: ESPELHO
18h, no templo

14.Out : Irlan Emerson

15.Out : Luciana Santos

15.Out : Jenilson Gomes

16.Out : Aluisio Bandeira

16.Out : Steffany Bizerra

16.Out : Lucas Cavalcante

18.Out : Elias Alves

18.Out : Manuella Menezes

18.Out : Dayza Mirtis

20.Out : Elaine Kelly

 98837-1951)

 98848-2429)

 98876-6689)

 99628-3494)

 98727-8823)

 99351-1020)

 98729-3248)

 99910-7077)

 98172-6364)

 99675-8761)

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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Estações
A S

Q U A T R O



pastorharry@ibgenesis.com.br

Ela era muito nova quando começou em sua primeira estação a 
sonhar com o casamento, em constituir uma família. Toda 
menina moça tem este sonho, às vezes um pouco distante da 
realidade que irá encontrar. Para ela seu marido seria um 
príncipe encantado. Alguém delicado, atencioso, culto que 
voltasse para casa do trabalho ansioso para conversar. Afinal, 
não existe casamento equilibrado sem diálogo, pensava.  Nos 
melhores dos sonhos nesta estação, ela imaginou que seu 
marido fosse alguém que se dispusesse a melhorar para 
agradá-la, alguém que vivesse em função dela, que 
trabalhasse muito para dar para sua família o melhor. Pena que 
nem sempre as estações tragam consigo a realização dos 
nossos sonhos. Quando isto acontece é necessário não 
mudarmos o nosso bom comportamento.

Chegou finalmente à hora do início da sua segunda estação. 
Era a realização de um sonho, ela finalmente vai casar. Ela se 
preparou para ser a melhor de todas as esposas, desejava 
retribuir positivamente cada gesto ou ação de amor recebida 
do marido. Surpreendentemente, ela descobre que casou com 
um marido idealizado, e ele é completamente diferente do 
marido realizado. Diz 1 Sm 25:3, que: “Seu marido era 
descendente de Calebe, e que era rude e mal.” Infortúnio? 
Pode ser? Não raro colhemos dolorosas experiências de 
sementes que não plantamos. 

As estações mudam, e finalmente podemos conhecer a 
terceira estação na vida de Abigail, esta mulher maravilhosa. O 
seu marido foi rude e mal a vida inteira, e nunca havia sofrido 
consequências graves por causa disto. Aliás, a vida vinha 
sendo muito graciosa com ele, pois apesar das suas muitas 
imperfeições, era próspero e casado com uma mulher linda e 
de um comportamento exemplar. Nesta estação, ele tratou de 
forma inadequada Davi. Era um teste para o futuro rei de 
Israel, e no meio deste teste aparece Nabal, o marido de 
Abigail. O futuro rei de Israel está irado, planeja matar Nabal. É 
aqui que as virtudes expoentes de Abigail se tornam ainda 
mais evidentes. Se a vida de seu marido é instabilizada por 
suas más ações, ela prefere arriscar a sua vida em sua defesa 
do que vê-lo morrer. O problema foi que Nabal duramente 
negou comida para Davi e seus homens? Pois ela preparou e 
levou um banquete para eles, aplacando sua ira e lembrando 
para ele que aquela não era uma atitude pessoal dele contra 
Davi, e que, portanto, ele não deveria manchar a história da 
sua trajetória rumo ao trono com um homicídio. Nesta estação 
ela reconquista a vida do seu esposo com a sua sábia atitude.

Na quarta e última estação Abigail fica viúva. Quando isto 
acontece Davi sabe, e lembra da sabedoria e delicadeza 
daquela mulher. Não demora para Davi, agora rei de Israel, 
lembrar da atitude bondosa e sábia daquela mulher e a corteja 
com a possibilidade de ser sua esposa. Afinal, ele jamais 
esquecera do seu gesto, arriscando sua vida por um marido 

AS QUATRO ESTAÇÕES

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.

ACAMPADENTRO KIDS

Por motivos de ordem superior, não realizaremos  mais o 
Acampakids. No lugar dele, faremos um Acampadentro para as 
nossas fronteiras!

O Acampadentro será nos dias 10 e 11 de novembro, na Igreja 
Batista Gênesis. Podem participar crianças de 2 a 11 anos, 
sendo as 2 a 5 anos obrigatoriamente acompanhadas por um 
responsável. As inscrições custam R$30,00 e já estão abertas, 
podendo ser feitas ao final dos cultos no stand do evento.

O Acampadentro 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!

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.
Plínio Silva é especializado 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.

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!

que nem merecia. Talvez não tenha feito tudo aquilo apenas pelo 
marido, mas também por si. Sim, porque uma pessoa não deve 
ser boa “por causa de”, mas deve ser boa “apesar de”. Ela aceita 
o convite, encerrando sua viuvez. Nesta última estação 
aprendemos uma lição muito importante: “Ainda que a vida nos 
surpreenda com a colheita de frutos que não merecemos, frutos 
que não plantamos, a nossa sorte muda se não alterarmos o 
nosso bom comportamento nestas travessias difíceis.” 

- FIM -

CAFÉ REGIONAL

Hoje, após o culto, teremos um delicioso café regional 
esperando  por você por apenas R$ 8,00. Promovido pelo 
Ministério Gênesis Kids, o valor arrecadado será utilizado na 
realização do Acampadentro. 

Não perca essa oportunidade de comer bem e ainda abençoar 
nosso trabalho com as crianças! Esperamos você e sua família!


