
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

Atividades Semanais

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

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

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.

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98877.2550/99990.9030

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

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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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-510 e 11 NOVEMBRO

11 NOVEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

NOVEMBRO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50
ACAMPADENTRO
interno

10
PORTAS ABERTAS
externo

04.Nov : Esdras Lucas

05.Nov : Samuel de Melo

05.Nov : Vanessa Ayolla

07.Nov : Francisca Izabelli

07.Nov : Edson José

07.Nov : Maria Eduarda

08.Nov : Daysi Jullyanna

08.Nov : Ricardo Costa

08.Nov : Francisco Caetano

09.Nov : Joabe Pimentel

10.Nov : Kesia da Silva

10.Nov : Thaynara Diana

 98840-3560)

 98823-3435)

 99952-6707)

 99915-5710)

 98725-5717)

 98745-6393)

 98803-7505)

 98889-4726)

 99990-0733)

 99666-0777)

 99835-3884)

 99824-5624)

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

ESTAMOS 

PREPARANDO

pessoas
PARA     O

céu?



pastorharry@ibgenesis.com.br

João 14:2
“Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse 

assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês.”

Seria genuíno afirmar que os cristãos presentes no mundo hoje 
estão sendo preparadas para ir morar no céu? Infelizmente 
muitos dos que falam em ir para o céu nas igrejas não estão se 
preparando para este evento. Eles não honram a Cristo, 
tampouco vivem para agradá-lo. Mas dos que se aproximam 
de uma igreja o fizeram na expectativa de serem agradados e 
preenchidos por Deus, do que para agradá-lo e se voluntariar a 
prestar um serviço no reino. 

Uma pessoa que está se preparando para ir morar no céu 
apresenta uma característica evidente: “O mundo não faz mais 
sentido para ele.”  Em Filipenses 1:21 ele afirmou: “O viver 
para mim é Cristo, e o morrer é lucro.” O Apóstolo Paulo, este 
sim, estava se preparando para ir morar no céu. Seu estilo de 
vida inspirava outros a segui-lo, e ele sabia tanto disto que teve 
a ousadia de com um convite provocante afirmar: “Sede meus 
imitadores, como sou de Cristo.” 

O Jovem que se apresenta a Jesus perguntando o que deveria 
fazer para ir morar no céu, parecia ser um religioso praticante, 
bom cumpridor dos mandamentos divinos. Porém, percebo 
pelo provocativo pedido de Jesus, que ele não estava se 
preparando para ir morar no céu. O Senhor percebeu que ele 
era um “caminhante”, caminhava com a igreja, mas não era 
um “transformado pela palavra.” Pareceu muito difícil tomar o 
remédio que Jesus estava recomendando, o de vender seus 
bens e distribuir sua fortuna com os pobres, e foi embora triste. 
Foi porque simplesmente nunca amou a Cristo, porque se 
amasse iria no mínimo questioná-lo acerca da causa de um 
pedido tão difícil de ser cumprido. Se o fizesse, certamente 
ouviria de Jesus a resposta de que Ele só estava pedindo aquilo 
a ele para que passasse por uma libertação. A questão ali era 
que ele amava mais as riquezas do que a Deus.

Em Hebreus 12:14 nós temos um texto provocativo acerca do 
tema: “Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor.” Perceba que a proposta do Senhor é 
uma vida de paz antes mesmo da santificação, porque seria 
muito incoerente que alguém se esforçasse para viver de 
forma santa, separada do pecado, mas em completa 
desarmonia com o seu semelhante. Já aqui percebemos como 
tem muita gente que fala de céu sem estar se preparando para 
subir. Na nossa geração descartamos o outro com muita 
facilidade, desistimos dos trabalhosos com a mesma pressa 
que trocamos de roupa. Na igreja iniciamos um ofício e 
voltamos atrás sem nos importarmos com a grave exortação 
dada por Jesus em Lucas 9:62: “Ninguém, que coloca a mão do 

ESTAMOS PREPARANDO PESSOAS
PARA O CÉU?

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.
Ao final do culto procure os irmãos do Ministério de Ação 
Social e preencha o formulário. 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.

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!

ACAMPADENTRO KIDS

Como já informamos anteriormente, por motivos de ordem 
superior, não realizaremos  mais o Acampakids. No lugar dele, 
faremos um Acampadentro para as nossas crianças!

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.

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, agora às sextas-feiras, 
das 14h30 às 17h30, por ordem de chegada.

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.

arado pode olhar para trás, sob o risco de ser desqualificado 
para o reino de Deus.” Ninguém vai ver o Senhor, ninguém irá 
morar no céu sem ser estável, sem santificar-se. Quantos na sua 
comunidade de fé você pode identificar com alguém que leva a 
sério o tema da estabilidade e o da santificação? 

Que existe um lugar preparado para nós no céu eu não tenho 
dúvida, a dúvida é se estamos nos preparando para irmos morar 
lá. Você acha que está?

- FIM -

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

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.

CASAMENTO COLETIVO

Para os casais, casados no civil, que nunca realizaram a 
cerimônia religiosa, o ministério de casais oferece a 
oportunidade de realizar este sonho. Nosso próximo 
casamento coletivo será às 19h do dia 15 de dezembro. Os 
casais interessados deverão procurar o líder do Ministério Vida 
Melhor, Ricardo Dias (99333-4841), para inscrever-se. As 
inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas até o dia 25 de 
novembro.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 18 de novembro de 2018. 
Para isto você deve mandar um e-mail até o dia 14 de 
novembro para secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
nome do pai e da mãe completos, nome da criança completo, 
data de nascimento e uma foto. A apresentação só será 
realizada com as informações solicitadas.


