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Rosenir Xavier
Magaly Valença
Camila dos Santos
Jameson Vicente
Aneluise da Silva
Edvânia Batista
Janyne Vitória
Márcia Araújo
Gabriella Keren
Carina Gomes

98715-8530
99962-0856
98834-6849
98878-1917
99928-2260
98822-4155
98823-8005
98852-5331
99980-8222
99992-9097

BROWNIE DA TIA NIREIDE
Recheados // Tradicional // Pote
Endereço: Condomínio San Francisco, bloco 5
Apartamento 704 - Mangabeiras - Maceió/AL
Fones: 3033-9035 / 99692-0303 / 98702-5364
Instagram: @brownietianireide

@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;

"Agora, pois,
SENHOR, que
espero eu? A minha
esperança está em
ti." Salmos 39:7

5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

24 a 27

MARÇO

CAPACITAÇÃO VOCACIONADOS
Externo (fora) - Org. Min. de Esportes

01 a 03

ABRIL

SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
Org.: União Feminina IBG

09
MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

ABRIL

Não há ninguém em
quem possamos
esperar com tanta
certeza de ajuda,
como no Deus do
Céu, o Senhor da
vida. Na verdade,
Ele é o Único Senhor
que não muda.
Mudarão os céus e a
terra, o mar e tudo
o que nele há, mas a
Palavra, o Verbo de
Deus, jamais
mudará! Permanece
igual a Si mesmo
para sempre,
portanto, podemos
confiar na Sua
Pessoa.

informativo semanal

Se você tem uma empresa e gostaria de divulgá-la
gratuitamente, o Espaço Business é para você! Envie seu
logotipo junto com as informações acima para
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a
cada informativo. Aproveite!
Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 20 de março de 2016 - Nº412

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)
19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
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 Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-99938.0012
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

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

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

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Informações página 3

SIGA O LIVRO
Texto por Irmão André (fundador da missão Portas Abertas)
Enviado por Carolina Neris Barbosa

A Bíblia faz de nós novas pessoas. Qualquer sistema no poder,
religioso ou político, tem a hora em que Deus entra na vida de
alguém porque agora ele serve a um novo rei. De repente,
quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o
livro. Nós, por meio do livro, nos tornamos um povo de opinião,
de convicções tão forte que nada as abala, mas sempre
baseados no amor e na compaixão, e sob o comando direto do
Senhor.
Quanto aos cristãos que vivem em sociedades livres, a Bíblia
também é um livre perigoso. Essa é a razão do ataque contra
os cristãos que a leem. O método é diferente, mas o efeito é o
mesmo. Somo muito ocupados para ler toda a Bíblia. Seguimos
alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. No
entanto, porque devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia,
é preciso ler o livro inteiro pelo menos uma vez no ano. Se você
acha demais, você é preguiçoso.
Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e proteja se você
tem preguiça de ler a sua palavra, pela qual milhares de
pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela, os
apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja
morreram por ela. Hoje, pessoas morrem por ela. E deixamos a
bíblia na estante?
Uma de minhas orações ainda é “Deus, faz-me verdadeiro”.
Aconselho que, ao ler a Palavra, você diga: Senhor, fala
comigo. E o que disseres eu farei”. Surgirá uma nova vida de
aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o
provar me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo
Diabo, me surpreenderei, pois você, automaticamente, pede
por problemas quando segue a Jesus de modo radical. Mas nos
problemas, diga: “Aleluia, eu estou no caminho certo”. Siga o
livro!
Texto extraído do filme “o livro perigoso”.
- FIM -

HOJE TEM CANTINA!!!
Quando acaba o culto sempre é hora de a fome atacar! Então
fique atento, HOJE, ao final do culto teremos uma cantina com
lanches deliciosos. Aproveite! Este também é um momento de
confraternização. A renda desta cantina será revertida para a
realização do XIV ECC.

SEMINÁRIO DE CRESCIMENTO
Entre os dias 1 e 3 de abril, a pastora e psicóloga Silvia
Rodrigues, de Recife-PE, estará em nossa igreja ministrando o
Seminário de crescimento: Sarando as Feridas, e você não pode
ficar de fora! Todos estão convidados a participar!
Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 20,00, e podem
ser adquiridos com integrantes da União Feminina, ao fim dos
cultos de quartas-feiras ou domingos. As vagas são limitadas.
Mais informações com Andrea (99621-7070); Isaura (999254837); Adriely (99351-1020); ou Nalda (98813-7826).
Anote na agenda:
Quando: 1º de abril - 19h30 às 21h | 2 de abril - 15h às 17h;
19h às 21h | 3 de abril - 9h às 11h;
Quanto: R$ 20,00;
Onde: Igreja Batista Gênesis.

Com o objetivo de otimizar o número de carros no
estacionamento, a diaconia, em breve, tomará algumas
medidas importantes:
Æ Os carros em alguns setores do estacionamento precisarão
ser enfileirados, "trancando" uns aos outros. Sendo assim,
pedimos para que, assim que terminar o culto, retire seu
veículo para permitir a saída dos outros veículos. Caso tenha
reunião ou outro compromisso após o culto, pode procurar
outra vaga disponível no estacionamento e voltar pra sua
responsabilidade;
Æ O s carros utilitários deverão ser estacionados,
obrigatoriamente, no lado direito do setor 3 do estacionamento
(em frente à quadra);
Æ Teremos vagas exclusivas para deficientes físicos, mais
próximas à rampa da entrada do templo;
Æ Não será permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia
para deficiente visual da igreja. São duas multas, uma é
infração grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$
127,69 de multa (além da remoção do veículo) e a outra é
gravíssima, representa 7 pontos na CNH e pode custar R$
191,54 de multa (além da remoção do veículo);
Æ Lembre-se: por questões de segurança das crianças e
facilidade para manobrar, recomendamos estacionar sempre
de ré!
Agradecemos a compreensão!

CAFÉ REGIONAL
No dia 3 de abril será realizado um café regional aqui na Gênesis,
logo após o encerramento do Seminário de Crescimento
Sarando as Feridas. Os ingressos custam R$ 10,00 e já estão
disponíveis para venda a partir de hoje com os irmãos Marcão e
Duque. Todo valor arrecadado será destinado à realização do
XIV ECC, que será realizado em abril.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 17 de abril. Para isto você deve
mandar um e-mail até o dia 13 de abril para
secretaria@ibgenesis.com.br contendo:
► Nome do pai e da mãe completos,
► Nome da criança completo;
► Data de nascimento;
► Uma foto anexado ao e-mail.
Importante: a apresentação só será possível mediante o envio
das informações solicitadas.

MUDANÇAS NO ESTACIONAMENTO:
FIQUE ATENTO!

CORAL ADORA KIDS
O Coral Infantil Adora Kids está de volta e os ensaios estão a
todo o vapor. Pedimos aos pais que não deixem seus filhos de
fora e tragam os seus pequeninos aos ensaios, para que desde
pequenos sejam ensinados a louvar e adorar ao nosso Deus.
Mais informações com Manoel Brasil (98806-4113), Elisroberta
(98806-0998) ou Vera (98862-8592).

INFORMAÇÃO GERAL
A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de
nossa quadra, TODAS as atividades esportivas estão
suspensas até que as obras sejam concluídas. Para maiores
informações, procure o diácono Ulisses. Agradecemos a
compreensão de todos.

INTERCESSÃO
O Senhor se agrada de que dediquemos um tempo de atenção
exclusiva a Ele. A oração é condição essencial para a
solidificação da nossa fé. Venha participar dos momentos de
intercessão que ocorrem todos os domingos, às 17h e às
quartas, 19h, na Gênesis. Aguardamos você!

