
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Sábado

08:00 - Consagração

Domingo

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Segunda

18:00 - Culto da Família

17:00 - Intercessão

Quarta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Terça

20:00 - Ensaio do Coral

Atividades Semanais

19:00 - Intercessão

09:00 - Escola Bíblica

19:00 - Futebol Feminino

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

Sexta

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Quarta com Deus

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. gilvanbarbosa.al@gmail.com

Pr. Javan Medeiros

Pr. Guilherme Cerqueira

pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-99990.9030

Pr. Jessé Pimentel

pastorharry@ibgenesis.com.br
82-99190.9880

Pr. Harry Tenório

Pastores e Presbíteros

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Gilvan Barbosa

brazmaceio@yahoo.com.br
82-99675.0706/99132.7761

Presb. Bráz Ferreira

dilsondbs@gmail.com
82-99681.8535/98851.5525

Presb. Dilson Braga

lulaelu@gmail.com
82-99331.7052

Presb. Luiz Carlos

javanmedeiros@hotmail.com
82-99934.6906

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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

Maceió, 10 de fevereiro de 2019 - Nº531

informativo semanal

Marcos 10:50

"Lançando de si a 
capa, levantou-se 
de um salto e foi 
ter com Jesus." 

Meditação

Há alguma capa que 
o inimigo tem 

colocado sobre você? 
A capa do cego, e 
mendigo Bartimeu, 
era a autorização 
para que ele fosse 
tratado como tal. 

Muitas vezes temos 
capas da mentira, 

que aparentemente 
nem vemos, e isso dá 

autoridade para o 
inimigo agir em 

nossas vidas. Mas se 
à lançarmos fora e 
formos para Jesus 
numa atitude de 

abandono do erro, Ele 
é fiel e justo para nos 
perdoar, purificar e 

trocar nossas vestes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-515 FEVEREIRO

16 FEVEREIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CASAIS
19h30, no templo

ESPAÇO BUSINESS

FEVEREIRO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

PORTAS ABERTAS (Geração Ativa)
19h, externo

10
CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

REY HOUSE EVENTOS
Programe sua festa de casamento, aniversário,

confraternizações e eventos em geral conosco.

Descontos especiais de inauguração!

Consulte-nos pelo (82) 99641-2821.

Gerência: Diana Rey

Um Brinde à sua Felicidade!

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 missionária - Pág. 2

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
10.Fev : Isabelle Vitoria

12.Fev : Renata Coely

12.Fev : Dayane Guimarães

14.Fev : Lúcia Helena

14.Fev : Emanuel Duarte

14.Fev : Naiara da Silva

14.Fev : Anderson Tavares

15.Fev : Jhamys Batista

15.Fev : Cristiane Rocha

15.Fev : Allwert Henrique

16.Fev : Ana Deise

16.Fev : Carolina Neris

 99116-5228)

 98806-5596)

 98841-1297)

 98874-5840)

 99956-0857)

 98845-1115)

 99654-6296)

 98842-8780)

 98854-3210)

 98800-9050)

 98702-2673)

 99900-3733)

Como viver 
com relevância 
e propósito
eternos?



Aos 14 anos ouvi de forma impactante sobre a morte de Jesus! 
Entendi que mesmo conhecendo meus pecados, Ele não se 
afastou, mas me amou ao ponto de morrer de forma tão dolorosa e 
humilhante, para ressuscitado, nos oferecer perdão dos pecados e 
vida eterna! Pedi que perdoasse os meus pecados, confiando-me a 
Ele. A partir dali comecei a VIVER a incrível jornada de conhecer a 
Deus!

Em 2007 me formei e depois de 3 anos trabalhando como 
administradora, tornei-me missionária da Cru Brasil, agência 
missionária internacional da qual a Cru Campus faz parte. D esde 
2012 moro em Fortaleza onde trabalho integralmente na obra com 
a equipe da Cru.  P e la graça de Deus e stou ajudando a formar a 
nova geração de transformadores de realidades, p essoas 
chamadas para viver e falar do Evangelho por onde forem.

Ao contar minha história, quero te ajudar a responder estas 
perguntas... Nasci numa família cristã, mas aos 12 anos percebi 
que a minha frequência na igreja não me daria certeza de salvação. 
Estava na igreja mas meu coração não estava nas mãos de Jesus.

Uma história marcante foi a do Felipe, estudante de Medicina, que 
conhecemos numa tarde de evangelismo. Estávamos eu, Adizia 
(missionária da Cru em Recife) e Irakitan, estudante que faz parte 
da Cru. Perguntamos sobre o seu curso e depois o convidamos a 
jogar Perspectiva,  um jogo de cartas evangelístico da Cru Campus. 
Através dele, conversamos sobre sua perspectiva sobre Deus, 
Jesus, o sentido da vida e temas relacionados. Mesmo declarando-
se cristão, ele via Jesus apenas como um líder revolucionário. No 
fim do jogo, compartilhamos nossa fé e ele se manteve atento, 
pensativo. Quando perguntamos se ele queria entregar a vida a 
Jesus, Felipe disse que SIM. Com uma oração selou a decisão e 
Irakitan trocou contatos para iniciar o discipulado!

Qual o seu chamado?  Pergunta difícil? Que tal esta: Q ual o 
seu propósito?  

Três anos mais tarde, passei em Administração na UFAL. Lá conheci 
a Cru Campus, grupo de estudantes comprometidos com o 
evangelismo e discipulado nas universidades. Fiz bons amigos 
(entre eles Erivaldo e Rose, membros da IBGênesis), cresci 
espiritualmente ao evangelizar, ao ser discipulada e discipular, e 
conhecer a Deus na Bíblia. Foi por ali que Deus estava me 
mostrando o meu chamado...

Se perguntar a Deus de que forma deve fazê-Lo conhecido Ele te 
mostrará como obedecê-lo! A lém disso, pode aliar-se ao que Deus 
já está fazendo! Tenho orado por pessoas para participar 
ativamente de meu ministério como Missionários Sustentadores, 

Contei tudo isso para mostrar que Deus capacita a qualquer pessoa 
que esteja disponível a Ele! Seja quem você for ou que idade tenha, 
seu chamado e propósito de vida estão diretamente ligados a 
revelar a glória de Deus e à sua obediência à ordem de Jesus: “Vão  
e preguem o Evangelho” (Mc 16.1a), em revelá-Lo com sua vida e 
palavras, porque  “a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus”. ( Rm 
10.27) e confiar na Sua promessa: “eis  que estou convosco todos 
os dias até a consumação dos séculos”  (Mt 28.20b).

COMO VIVER COM RELEVÂNCIA E 
PROPÓSITOS ETERNOS?

A minha meta até os 3 primeiros meses de 2019 é l evantar 2 mil reais 
que me permitirão completar meu sustento missionário. Q uer 
aceitar este convite? Basta entrar em contato comigo. 

É uma oportunidade de ser abençoado a o obedecer a direção bíblica: 
"Vocês  serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser 
generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua 
generosidade resulte em ação de graças a Deus." (2 Coríntios 9:11) 
Também é um c ompromisso, p o r isso te convido a orar e perguntar 
qual a direção de Deus para ser parte deste grupo!

com suas orações e ofertas mensais.

- FIM -

Conheça mais em: cru.org.br/jessica-foster/ 
(85) 98878-1220 / WhatsApp (82) 99132-8907 / jessica.foster@cru.org.br  

Jessica Foster  

De sua serva em Cristo, 

Onde: Rancho Pé de Pinhão (Marechal Deodoro/AL)

Preletor:  Pr. Paulo Felipe (CIBI Campinas/SP)
Quando:  2 a 5 de março de 2019 (feriado de carnaval)

  - Barraca (100 vagas) - R$ 250 por pessoa

RETIRO DA FAMÍLIA

As inscrições para o Retiro da Família 2019 continuam abertas!  
Ainda restam vagas para alojamentos e barracas. As inscrições e 
vagas para chalé estão esgotadas! As primeiras 50 crianças até 
11 anos não pagam. Após essa quantidade, será cobrado 50% do 
valor pelo tipo de acomodação dos responsáveis. No caso do 
alojamento e chalé, as crianças dormem na cama dos responsáveis. 
Fiquem atentos ao informativo para atualização das informações e, 
desde já, contamos com suas orações para que Deus derrame o 
Espírito Santo naqueles dias.

Para mais informações, procure o irmão Júnior (99995-1495) ou 
Ulisses (98830-7656).

  - Alojamento (100 vagas) - R$ 315 por pessoa 
Acomodações:

Temos um DESAFIO para você! 
Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a 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. Além de poder participar orando ou 
colocando a "mão na massa", convidamos você para que possa ser 
contribuinte, doando uma oferta de amor para a finalização da 
construção do espaço físico da igreja. 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.

PROJETO IG. BATISTA DO PORTO

CULTO DE CASAIS

Atenção, casais! Vem aí o primeiro culto de casais de 2019 realizado 
pelo Ministério Vida Melhor da IBG. O encontro acontecerá no dia 15 
de fevereiro, às 19h30 no templo da Igreja Batista Gênesis. Na 
ocasião, receberemos como preletor convidado o Pastor Oséias 
Nunes, da Igreja Batista Betel de Guaíba, RS. Participem desse 
momento!

FEIJOADA PRÉ-RETIRO

No dia 24 de fevereiro, às 12h, aqui na IBGênesis, será oferecida 
uma feijoada no valor de R$ 10,00. Toda a renda será revertida para 
a realização do Retiro da Família 2019, que acontecerá em Março. 
As vendas dos ingressos serão antecipadas a partir deste domingo 
(10/02) com Luiz e Val. Serão apenas 130 ingressos disponíveis. 
Você terá a opção de consumir sua feijoada no local ou levar para 
viagem. A renda será direcionada para as despesas com o Retiro da 
Família. Corra e garanta o seu!

Já está disponível no site da igreja a primeira lição da nova série de 
estudos intitulada “O conquistador de vidas”. Acesse o site 
www.ibgenesis.com.br, dirija-se à página de Grupos de 
Relacionamento e confira esse e outros estudos disponíveis.

Atenção você que participa de algum GR!

NOVA SÉRIE DE ESTUDOS EM GR

Você, mulher, está convidada para participar de um momento de 
oração, intercessão e ministração, promovido pelo Ministério Elas no 
Altar. No dia 16 de fevereiro, na sala Dorcas, às 19h30, teremos um 
momento especial: Elas em oração. Será uma noite de intensa busca 
pela presença e pelo conhecimento de Deus.  Não deixe de 
comparecer!

ELAS EM ORAÇÃO

ACLAMAÇÃO DE MEMBROS

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de 
membros vindos de outras igrejas quando esses não apresentam 
carta de recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer parte 
oficialmente do rol de membros da nossa comunidade de fé, procure 
os irmãos Val (99991-4425) e Luiz, responsáveis pelo Ministério de 
Integração da IBG.

SÉRIE: A VOLTA DE JESUS

Na quarta-feira, dia 23 de janeiro, demos início a uma série de 
quatro estudos intitulada “A volta de Jesus”. Foram noites 
abençoadas, cheias de conhecimento e revelação da palavra 
ministrada pelo Professor Cláudio Fonseca. Na próxima quarta-feira 
(13/02) estaremos finalizando essa série de estudos com o último 
encontro.  O tema abordado será “Pois o tempo está próximo... 
você está preparado?”. Esperamos por você às 20h, na IBG.


