
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)

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 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
82-99938.0012

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

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

Maceió, 17 de abril de 2016 - Nº416

informativo semanal

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança está em 
ti." Salmos 39:7

Meditação

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.
Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

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

21 ABRIL

23 ABRIL

Mais informações na página 3

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

FERIADO - TIRADENTES
-

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
das 19h às 21h30, no 1º andar

ESPAÇO BUSINESS

15 a 17 ABRIL

XIV ECC
na Escola Estadual Onélia Campelo

18.Abr : André Luiz

18.Abr : Marcus Vinícius

20.Abr : Denis Luko

20.Abr : José Carlos

22.Abr : Roniel Ronaldo

22.Abr : Fellipe Gabriel

22.Abr : Marcos Galaino

22.Abr : Gabriela Machado

22.Abr : Marcus willams

 98827-4671)

 98888-9889)

 99915-8355)

 99919-5710)

 99622-6662)

 99943-1593)

 99955-8786)

 98892-6091)

 99147-7635)

MAQFIT
Revenda de máquinas e acessórios para ginástica

Endereço: Av. Fernandes Lima, 4538 - Farol

CEP. 57050-000 - Maceió/AL

Fones: (82) 3338-2668 / 99930-3067

E-mail: maqfit.al@gmail.com

Se você tem uma empresa e gostaria de divulgá-la 
gratuitamente, o Espaço Business é para você! Envie seu 
l ogo t i po  j un to  com as  i n f o rmações  a c ima  pa ra 
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a 
cada informativo. Aproveite!

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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



pastorharry@ibgenesis.com.br

Deus me privilegiou na vida com exímios mestres e um dos 
melhores que tive se chamava Talvanes Vieira. Me ensinando o 
valor de ser humilde, procurando me ensinar o valor de servir 
no lugar de ser servido, ele dizia com alguma frequência: o 
único lugar onde o homem começa por cima é no 
paraquedismo, mas note ele já inicia descendo. Ele tinha muita 
razão. 

Jesus enfrentou problemas com a falta de humildade dos 
discípulos. Um dia tomando a bacia e a toalha ele começou a 
lavar os pés de cada um deles. Pedro, o mais espontâneo e 
impetuoso logo objetou, lembrando a Jesus que aquele era um 
trabalho feito por pessoas humildes, não por ele que era o Rei 
dos Reis. Desejando alinhar os pensamentos de Pedro e dos 
demais discípulos, falou: “No meu reino o maior serve ao 
menor, e se não me deixar lavar os seus pés não terás parte 
comigo no meu reino”.  

Penso que um dos maiores erros de Salomão foi a perda da sua 
humildade, da sua capacidade perceptiva em relação a 
aprovação de Deus aos seus atos. Ele havia se tornado tão 
vaidoso, independente que seus ouvidos se fizeram surdos aos 
avisos de Deus. Sua mente estava cauterizada, se tornou 
insensível, tinha dificuldades de perceber que o Senhor estava 
por perto acompanhando cada um dos seus atos. 

Egos anabolizados produzem deformação de caráter, pessoas 
com a vaidade insuflada não são ensináveis, confiáveis. Se 
tornam instáveis, intragáveis, independentes, intratáveis e 
arrogantes. A prova de que Salomão havia perdido a humidade 
e a sensibilidade, de que se tornara independente, está 
descrita em 1 Reis 9:15: “O Rei Salomão impôs trabalhos 
forçados para que construísse o templo do Senhor, seu 
próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como 
Hazor, Megido e Gezer.”  É isto mesmo que ouviu: Trabalhos 
forçados. Eu tenho uma outra palavra para isto: Escravidão!

Para o vaidoso Salomão a obsessão pela conclusão dos seus 
projetos de construção, de vê-los conclusos apenas para 
aumentar sua fama, se tornara tão forte que agora era mais 
importante do que o bem estar das pessoas do seu reino, do 
que a aprovação do seu Deus em relação aos seus atos. Pena 
que o construtor do mais belo templo de todo Velho 
Testamento, agora estivesse em estado avançado de 
degradação da sua comunhão e espiritualidade com Deus. Um 
contrassenso. Um flagrante de incoerência. 

Na sua maturidade, enfermo, retomando sua consciência, 
percebendo que sua obsessão pela fama, pelo poder e pelo 
dinheiro o tornara vaidoso, intragável, egoísta e agora 
depressivo, ele luta para espanar de dentro do seu coração 
toda vaidade. Uma prova da sua luta é o livro de Eclesiastes, 
onde podemos reconhecer fagulhas do velho e bom Salomão 

EGOS ANABOLIZADOS

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 15 de maio. Para isto você deve 
mandar  um e-ma i l  a té  o  d i a  11  de  ma io  pa ra 
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.

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!

INFORMAÇÃO GERAL 1

A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de 
nossa quadra, TODAS e quaisquer atividades estão suspensas 
até que as obras sejam concluídas. Informações com o diácono 
Ulisses. Agradecemos a compreensão.  

ACHADOS E PERDIDOS

Informamos que foi encontrado no berçário uma aliança 
dourada. Se você perdeu uma aliança e acha que esta lhe 
pertence, entre em contato com a secretaria da igreja. 

que se havia perdido ao longo do tempo. Seu trabalho e sua luta 
agora está concentrada em expulsar de si próprio todo espírito 
de vaidade. Em um texto testemunhal, chega a declarar:  
(Eclesiastes 2:17) “Por isso odiei esta vida, porque a obra 
que se faz debaixo do sol se tornou penosa; sim, tudo 
porque minha motivação era a vaidade e isto produziu 
aflição de espírito.”

Salomão havia perdido a melhor parte, deixara de experimentar 
a cereja do bolo. Começara humilde, pedindo apenas sabedoria 
para governar o povo de Deus, mas engradecido enfermou, 
tornou-se vaidoso, independente, deixou de viver para Deus e 
de ser uma bênção para o seu povo. A minha oração é que em 
nenhum tempo da minha vida o meu coração se torne vaidoso, 
que eu viva para ser aprovado por Deus e para ser uma bênção 
para minha casa, para o meu povo. 

- FIM -

INFORMAÇÃO GERAL 2

Informamos a todos os membros que o acesso à sala de 
SONOPLASTIA, localizada no pavimento superior, NÃO está 
liberada para pessoas não autorizadas, a fim de evitar possíveis 
transtornos. Pedimos aos pais que também fiquem atentos a 
esta novidade e orientem seus filhos. Contamos com a 
colaboração dos irmãos e agradecemos a compreensão.

NOVOS TEMPOS, NOVA VIDA

Este convite é para você que é viúva, divorciada ou solteira e tem 
mais de 40 anos. Iniciamos um GP (Grupos Pequenos) voltado 
para esse segmento em nossa Igreja. Se você se enquadra neste 
perfil, entre em contato com a Osmari Valverde pelos fones 
99620-0003/98801-7695.

“Porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás 
e avanço para o que está na minha frente.”

Filipenses 3:13b

ESPAÇO BUSINESS
Divulgue sua empresa gratuitamente neste informativo!

Veja como na página 6

VOCÊ SE IMPORTA COM AS 
CRIANÇAS?

Em um mundo cada dia mais corrompido e com valores 
distorcidos, a igreja se vê com a imensa responsabilidade de 
semear a Palavra de Deus no coração das crianças, que serão os 
futuros líderes da nossa nação. Mas, sem a parceria dos pais, 
tios e avós, essa tarefa se torna impossível!

Você pode contribuir com a formação espiritual dos nossos 
pequeninos doando parte de seu tempo e habilidades, através 
do Ministério Kids! Para isso, teremos um treinamento 
imperdível para os atuais professores e novos 
voluntários!

Quando: sábado, 30 de abril;

Que horas: às 15h30;

Onde: na sala dos jovens, no 1º andar;

Mais informações: Rosângela Barbosa (82 98728-2848) ou 
Manoel Brasil (82 98806-4113 / 98878-1738).


