
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

Atividades Semanais

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
82-99990.9030

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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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-531 DEZEMBRO

05 JANEIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

LUAL
19h, externo

ESPAÇO BUSINESS

DEZEMBRO

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 FIM DE ANO
20h, no templo

24
CANTATA DE NATAL
20h, no templo

23.Dez : Magali Cavalcante

24.Dez : Cristina Ferreira

24.Dez : Kesia Chrystiane

25.Dez : Zadjane da Rosa

26.Dez : José Cícero

26.Dez : Isabella Nair

27.Dez : William Gonçalves

29.Dez : Sandra Maria

29.Dez : Salomão da Silva

29.Dez : Everton de Lima

29.Dez : David de Melo

29.Dez : Luciano da Silva

 99992-7772)

 98881-5147)

 99691-0017)

 99190-0414)

 98894-9410)

 98834-1341)

 3374-5316)

 99986-7060)

 98852-5994)

 99351-2123)

 -)

 98819-5044)

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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pastorjesse@ibgenesis.com.br

Lucas 2. 21-39

Qual Natal você está comemorando? Pois não estamos falando 
de qualquer Natal, não foi um acontecimento qualquer a ser 
comemorado, apesar de termos ouvido falar de grandes 
personagens no decorrer da história, esse foi O NATAL, a 
história do menino que nasceu numa manjedoura na pequena 
Belém, o acontecimento mais notável pelo qual a humanidade 
deveria esperar. Estamos falando do maior acontecimento da 
história, o Natal mais importante da humanidade. Estamos 
falando de Jesus. Mas quem deu crédito a essa mensagem? 
Quem entendeu esse nascimento? Quem valorizou esse 
acontecimento?

O nascimento representa a vida, o nascimento de Jesus foi 
além disso, representou não só a vida, mas o caminho para a 
salvação. Salvação do medo, da escravidão, da injustiça, da 
maldade, em fim, de todas as coisas que afrontam a dignidade 
humana. Esse nascimento representa a maior prova do amor 
de Deus que enviou seu filho à terra para nos salvar! 

O profeta Isaías narrou de forma entusiástica e com esperança 
o futuro que haveria de vir: “Porque um menino nos nasceu, 
um filho nos foi concedido. O governo está sobre seus ombros, 
e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz”. Qualidades inerentes àquele que 
se propôs a salvar a humanidade. Jesus nos inspira por seus 
feitos maravilhosos, personifica a paternidade restaurada, o 
governo de justiça e amor, nos confronta pela paz que ele 
transmite em meio aos conflitos humanos. 

Assim sendo, comemorar o Natal, deve ser muito mais do que 
elaborarmos belas ceias, comprarmos bons presentes, 
celebrarmos cultos religiosos temáticos. Muito mais que isso 
devemos anunciar em alto e bom som a mensagem que deve 
reverberar em todos os cantos da terra: Jesus nasce, paz na 
terra entre os homens! Se não encarnarmos a mensagem do 
menino Deus, será mais uma festa do nosso calendário anual, 
meramente uma justificativa para juntarmos parentes e 
amigos.

Podemos fazer diferença, seguir o exemplo de personagens 
bíblicos que estavam no cenário daquele Natal. Foram pessoas 
atentas e cheias de revelação acerca do menino Jesus, do que 
ele representava. Temos o exemplo de Simeão, homem justo e 
piedoso que esperava ver o consolador de Israel: “Havia em 
Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e 
piedoso, e que esperava a consolação de Israel”, (Lucas 2.25), 
ou de Ana, a profetiza, “[…] Era muito idosa […] nunca deixava 
o templo: adorava a Deus jejuando e orando dia e noite, […] 
falava a respeito do menino a todos os que esperavam a 
redenção de Jerusalém” (Lucas 2. 36b,37b e 38b). A nossa 
forma digna de viver dentro do templo ou fora do templo, fará 

O NATAL QUE SALVA

ecoa por onde passarmos a mensagem genuína do Natal. 

E por fim, o exemplo de Maria, mãe de Jesus a qual entendo sua 
importância na história, se dispôs a se colocar nas mãos de 
Deus: “Que se cumpra em mim…” Lc 1:26-38. Essa postura em 
cumprir os propósitos de Deus, deve ser um exemplo a ser 
seguido por todos que compreendem a mensagem do natal, a 
importância de tal acontecimento. Que possamos dizer, como 
disse Maria: “Aqui está o(a) servo(a) do Senhor; que se cumpra 
em mim conforme a tua palavra”. Vamos propagar a mensagem 
do desse natal em todos os lugares.

Que Deus nos abençoe! Feliz Natal a todos!

- FIM -

CULTOS DE FIM DE ANO

CANTATA DE NATAL
Segunda-feira, 24 de dezembro, às 20h

CULTO DE FIM DE ANO
Segunda-feira, 31 de dezembro, 20h

Nestas duas semanas em que acontecerão os cultos de 
Natal e de Fim de Ano NÃO teremos o culto de Cura e 
Libertação, que aconteceriam nos dias 26 de dezembro 
e 02 de janeiro. Voltaremos com a programação normal 
das quartas-feiras a partir do dia 09 de janeiro de 2019.

Percurso: Saída da IBG (novas rotas a cada semana). 
(MÉDIA 40KM)
Nível: Intermediário

Informações: Hélio (98851-1252)/ esporte@ibgenesis.com.br

PASSEIO CICLÍSTICO IBG

O Ministério Esportivo através do grupo FÉPEDAL, te convida 
para pedalar uma vez por semana. Participe de acordo com seu 
nível no pedal. 

Terça-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG sentido Aeroporto (MÉDIA 20 KM)
Nível: Iniciante

Quinta-feira: 20h

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI

Nosso informativo dispõe de um espaço exclusivo para você 
que é empreendedor. O Espaço Business foi criado para ajudar 
a divulgar seu negócio entre os membros e visitantes da nossa 
igreja. Então não perca esta oportunidade, divulgue! Envie as 
informações do seu negócio com logotipo para o e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos publicando nos 
informativos semanais. E mais, você não paga nada por isto. 
Confira o espaço na página 6 deste informativo.

RETIRO DA FAMÍLIA 2019

As inscrições para o Retiro continuam. Estamos efetivando 
inscrições para BARRACAS e ALOJAMENTOS mediante 
pagamento da entrada ou integral. Os que se inscreveram 
previamente para o CHALÉ, já devem efetivar sua inscrição 
HOJE, sob pena de liberação de vaga para os próximos da lista.

As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa 
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de 
acomodação dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento 
e chalé as crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis.

Fique atento ao informativo para atualização das informações 
e, desde já, contamos com sua oração para que Deus derrame 
o Espírito Santo naqueles dias.

Preletor: Pr. Paulo Felipe (CIBI Campinas/SP)
Quando: 2 a 5 de março de 2019 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:
  Ø Chalé (50 vagas) - R$ 350,00 por pessoa
  Ø Alojamento (100 vagas) - R$ 315,00 por pessoa
  Ø Barraca (100 vagas) - R$ 250,00 por pessoa

Para mais informações, inscrições e opções de parcelamento, 
procure o stand do retiro no hall da igreja.

PROJETO IGREJA BATISTA DO 
PORTO

Você já conhece o Projeto Igreja do Porto? É um projeto para 
construção da congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia 
do Norte. Lá, ganhamos um terreno e, próximo a ele, vários 
queridos irmãos se reúnem semanalmente.

Temos um DESAFIO para você! Além de poder participar orando 
ou colocando a "mão na massa", convidamos você para que, 
especialmente neste mês de dezembro, possa doar uma oferta 
de amor para que a igreja fique pronta o mais rápido possível e 
possa ser lugar de salvação naquela cidade. As doações podem 
ser realizadas ao final dos cultos aos domingos, diretamente no 
stand do Projeto que fica na entrada da igreja. Construa esse 
sonho!

Para mais informações, entre em contato com o presbítero Bráz.


