
14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

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 Relacionais;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

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

""Sobre tudo o que se 
deve guardar, guarda 
o coração, porque dele 
procedem as fontes da 

vida."  
Provérbios 4:23

Meditação

Este versículo nos 
ensina que devemos 

guardar o nosso 
coração. O coração é o 
centro da nossa alma, 
ele representa a força 
vital do ser humano, e 
também a vida interior 

que abrange as 
emoções. Por isso não 
pode haver em nós: 

falta de perdão, 
incredulidade, orgulho, 
avareza, imoralidade, 

ou qualquer outro 
sentimento que nos 
afaste de Deus. Pelo 

contrário, devemos ter 
um coração humilde, 
agradecido, amoroso, 
alegre, e ardente pela 

presença de Deus.
Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-513 JANEIRO

19 JANEIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

LUAU
19h, externo

ESPAÇO BUSINESS

JANEIRO

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 CEIA
18h, no templo

12
REUNIÃO MINISTÉRIO DIACONAL
14h, na sala em frente à sonoplastia

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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AVISO GERAL - FERIADOS

A igreja só funcionará em feriados 
quando estes coincidirem com os 
dias de Culto de Cura e Libertação 
(às quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical e Culto da Família 
(aos domingos).

A Gestão de Ministérios informa 
que, em dias de feriado seja ele 
municipal, estadual ou nacional, 
nossa igreja estará fechada, ou 
seja, nesses dias não teremos 
ensaios, prática de esportes, 
reuniões, etc.

Aprendendo a viver
em���

família



pastoharry@ibgenesis.com.br

Lucas 10:41
“Respondeu-lhe Jesus: Marta! Marta!”

A falta de unidade familiar é uma fissura comportamental que 
se revela sutilmente em cada ação do dia. O bom convívio em 
família é um valor a ser aprendido, ninguém nasce sabendo 
viver permanente harmonia. Por isto mesmo esta fase de vida 
em família, de conflitos entre irmãos, filhos com pais, tem 
importância fundamental na formação do caráter de uma 
pessoa. A gente aprende a perder para viver bem, a perdoar 
para ser feliz e tudo isto é facilitado pelos laços de sangue e dos 
sentimentos familiares que falam sempre mais forte nestas 
horas. Imagino que a intensão de Deus era que este processo 
funcionasse como um estágio, um tempo de aprendizado não 
apenas para um convívio harmônico em sociedade, como 
também para que tivéssemos capacidade de formar e gerir a 
nossa própria família. Como Deus foi sábio na construção 
destes valores em nós.

Pequenas decisões compartilhadas, como a de ficar com o 
menor pedaço de carne hoje porque ontem você já pegou o 
maior, vai gerando a consciência da necessidade de em família 
vivermos perdendo hoje para ganhar amanhã. Lembro que na 
casa de um dos meus tios, todos os primos brigavam pela coxa 
da galinha, era parte que eles mais gostavam. A galinha só tem 
duas coxas e eram cinco primos, a disputa era acirrada e conta 
não fechava. A melhor solução seria a minha tia comprar 
apenas coxas de frango no lugar do frango inteiro, daria então 
para todos. Ela resolveu da forma mais traumática, e para 
tristeza de todos anunciou: “Enquanto vocês não aprenderem a 
renunciar aguardando a vez de ser o seu dia de comer a coxa, 
aqui não entra mais galinha.” 

Lembro o dia que minhas primas foram conversar com meu avô 
pedindo a ele para fazer uma segunda sala de TV na casa da 
fazenda onde ele morava. Todos nos reuníamos no final de 
semana na fazenda dele na usina, e elas ficavam muito 
insatisfeitas porque tinham seu direito de ver televisão 
impedido. Os primos tomavam conta da sala da TV para ver 
jogo de futebol. Sua decisão foi sábia. Chamando todos os 
netos a uma reunião, ele comunicou sua decisão: “Hoje minhas 
netas me reclamaram que não conseguem ver TV quando estão 
aqui conosco, porque nós os homens queremos todos ver jogo 
de Futebol. A partir de hoje um final de semana será das 
mulheres e o outro dos homens.” O gozado foi que já iniciamos a 
fazer um plano alternativo, marcamos de jogar bola nos dias 
que não tivéssemos com a sala de TV. Bem, o primeiro dia das 
mulheres chegou e já estávamos saindo com uma bola debaixo 
do braço quando ele nos interrompeu dizendo: “Êpa! Vocês vão 
ter que ficar para assistir os programas que as meninas gostam. 
Isto é importante para aprenderem a valorizar a renúncia que 
elas fizeram a semana passada.” A partir daquele dia, sem 
brigas, trocávamos a experiência de assistirmos juntos os 
programas das meninas e dos meninos.

APRENDENDO A VIVER EM FAMÍLIA

No texto bíblico de hoje Jesus estava na casa das irmãs Marta e 
Maria. A casa destas irmãs havia se tornado um local de refúgio 
diante dos dias tão agitados do seu ministério. Sua passagem tão 
comum nesta casa, agora revela uma fissura no comportamento 
destas duas irmãs. Enquanto Maria sentou para ouvir os ensinos 
de Jesus, Marta tensa com a visita ficou o tempo todo na cozinha 
preparando almoço para as ilustre visita. Tudo podia ter 
terminado assim, enquanto uma fazia sala para Jesus, a outra 
preparava o alimento. Mas não ficou, e não ficou porque Marta 
irritada com o comportamento da irmã que não vinha ajudar foi 
pedir a interferência de Jesus. Sábio como minha tia no caso das 
coxinhas, ou como meu avô no caso da sala de TV, ele disse: 
“Marta, Marta! Você se preocupa e se incomoda com muitas 
coisas. Somente uma é necessária. Maria escolheu a melhor 
parte, está me fazendo sala, e não posso tirar este prazer dela.”

- FIM -

PROJETO IG. 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. 

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

06.Jan : Marlene Ferreira

07.Jan : Maria Lúcia Trindade

09.Jan : Saulo Gustavo

09.Jan : Fabiana Rocha

09.Jan : Irãdeyvison Xavier

11.Jan : Alcélio Bezerra

 3522-5595)

 3241-3584)

 3262-1237)

        -)

        -)

        -)

 CONSAGRAÇÃO DE SANTA CEIA

domingo, 13 de janeiro, 08h

Venha dedicar o Domingo de santa ceia ao senhor. Participe de 
nossa consagração janeiro de 2019. Aguardamos VOCÊ!

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 procure o irmão Júnior (99995-1495) ou 
Ulisses (98830-7656). 

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 20 de janeiro de 2019. Para 
isto você deve mandar um e-mail até o dia 15 de janeiro 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.

Ministério de Evangelismo e Missões
Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de 
compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo, 
proclamando o Evangelho e contextualizando a sua mensagem 
através da evangelização em todos os lugares. Existem milhões 
de pessoas que não estão seguindo a Cristo e temos essa 
responsabilidade de sairmos e levarmos a mensagem da 
salvação deixada por Jesus. Essa mensagem de alegria precisa 
ser espalhada a todas as pessoas que dela ainda não tem 
conhecimento e vivem sem esperança, para que possam ser 
incluídas no povo de Deus.

"A quem enviarei, e quem há de ir por nós?..." - Isaías 6:8


