
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

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
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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"Pois, em um só 
Espírito, todos nós 

fomos batizados em 
um corpo, quer judeus, 

quer gregos, quer 
escravos, quer livres. E 

a todos nós foi dado 
beber de um só 

Espírito." 
1 Coríntios 12:13

Meditação

Depois de sermos 
regenerados pelo 
Espírito, somos 
batizados com o 
Espírito Santo da 
promessa. Este 

batismo no Espírito 
não é algo que 

devemos buscar ou 
receber depois da 

nossa regeneração. 
Não é algo aparte do 

nascimento do 
Espírito. Este batismo 
nada mais é do que o 

Espírito nos 
colocando como um 
membro do Corpo de 

Cristo.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

05 JULHO

21 JULHO

18 a 20 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

DOM (N)
06/07

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

DOM (M)
06/07

QUA
02/07

ROS. BOTELHO

DANIELA

ROSÂNGELA

LÉO

CIDA

-

-

HÉLIO

NOITE KIDS
18h, no templo e na quadra da Gênesis

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

RETIRO ESPORTIVO
no Clube dos Correios

-

-

JAMESON

-

-

ALUÍSIO

-

-

PB. BRÁZ

MARIA PASTORA

BONIFÁCIO

ANTÔNIO / ELENI

ARLEY / MIRLANE / NIREIDE

OSÉAS

RENAN

MANOEL / MARCÃO / ULISSES

Informações na página 04

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749



VIVER BEM É UMA ARTE
Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

A vida é regida por princípios, quando alinhamos a nossas 
vidas com os princípios recebidos de Deus, tudo vai de bem a 
melhor. Dito assim parece ser muito fácil o desenvolvimento de 
uma vida feliz e abençoada, quando não é. A diferença está na 
habilidade com que cada ação, cada pensamento e atividades 
vão sendo construídas dia a dia. Assusta você pensar que terá 
que ser um bom artesão para viver bem? Descanse, pois Deus 
já providenciou tudo o que era necessário para que 
pudéssemos viver bem. 

O salmista nos ensina um primeiro princípio que nos conduzirá 
a uma vida feliz e abençoada: “Entrega o teu caminho ao 

Senhor; confia nele, e o mais ele o fará” - Salmos 37.5. 

Percebe que não é tão difícil? Nós temos duas partes neste 
primeiro princípio, a primeira é entregar a condução dos 
nossos caminhos nas mãos de Deus. Não considero também 
que seja muito fácil. Inquietos e intranquilos como somos, 
sofremos para abdicar do controle das nossas vidas, 
entregando-o nas mãos de Deus. Parece que só nos sentimos 
seguros quando estamos guiando um carro, se é outro 
condutor quem dirige o carro toda hora tomamos susto. 
Acontece a mesma coisa quando transferimos para Deus o 
controle e a responsabilidade da condução das nossas vidas. 
Ficamos nervosos achando que ele está guiando devagar 
demais, reclamamos quando ele pega um caminho que nos 
parece mais longo, ainda que seja mais seguro ou necessário, 
nos irritamos com suas surpreendentes paradas para que 
possamos aprender alguma lição. A viagem muitas vezes 
parece que nunca acaba, somos tomados de um sentimento 
que não alcançaremos o destino. Pura intranquilidade 
humana. O segundo princípio é confiar nele, e este está 
intimamente relacionado com o primeiro. Ao ficarmos 
apavorados com a forma que Deus dirige nossas vidas, 
estamos afirmando que não confiamos nele. Confiar em Deus é 
uma arte, muitas vezes esculpida em nossos corações através 
de travessias instáveis, passando por problemas 
humanamente insolúveis, aprendendo a descansar e confiar 
nas suas providências a cada momento. 

O profeta Jeremias (33.3) nos ensina outro princípio que irá 
nos favorecer na construção de uma vida feliz e abençoada: 
“Clama a mim e responderte-ei, e anunciar-te-ei coisas 
grandes e firmes que não sabes”. Tudo o que precisamos na 
vida para construir uma vida boa, feliz e abençoada, é ter uma 
direção certa, não erramos o caminho,  ter alguém que tenha 
uma perspectiva privilegiada, que conheça o futuro, e isto só 
encontramos em um guia: Deus. Ele nos anuncia o caminho 
pelo qual devemos andar, nos prepara para sermos e 
exercermos aquilo que ele planejou para nós. Este princípio me 
leva a vida de um dos maiores patriarcas de Israel: José. Novo, 
em um destes dias que clamava a Deus, recebeu uma 

revelação divina de que ele iria prosperar muito, governar uma 
nação, ser útil a sua família ao seu povo. A dura preparação de 
José foi absorvida com maior facilidade porque ele já sabia o que 
Deus desejava fazer com ele, tudo que teve que fazer foi 
descansar na promessa de Deus. Os dias passaram e na hora 
certa Deus o colocou no governo do Egito. 

O apóstolo Paulo nos dá uma dica do que Deus foi capaz para que 
nós tivéssemos uma vida de excepcional qualidade: Romanos 
8.32 - “Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes 
o entregou por todos nós, por ventura, não nos dará 
graciosamente com ele todas as coisas?” Está vendo? Deus não 
poupou seu filho, para que ele construísse uma ponte pela qual 
pudéssemos passar da condição de rejeitados a aceitos, de 
reprovados a de filhos amados de Deus. Com esta mudança, 
passamos a ter direito de receber graciosamente todas as coisas 
que contribuíssem para que nossa vida fosse boa, muito feliz. 
Você quer viver bem? Pois tudo o que é necessário está posto, 
basta seguir estes passos.

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

29.Jun : Rosa Cristina Peixoto

29.Jun : Cristian John Peixoto Vieira

02.Jul : Jarbas Vieira Lopes

04.Jul : Thayse Maria da Silva Coutinho

05.Jul : Sônia Venir de Mélo Calheiros

 8885-7109

 9642-7385

 8878-1918

 9939-8543

 8805-1405

OBS.: Se você fez aniversário e seu nome não apareceu na lista, 
       procure um diácono e atualize seu cadastro de membro.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos que as apresentações de crianças 
ocorrem sempre ao 3º domingo do mês. A próxima 
apresentação será no dia 20 de julho. Procure o Pb. 
Dilson ou Bráz para mais informações.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

VII RETIRO ESPORTIVO

Nos meses de junho e julho estaremos 
promovendo ações com o objetivo de 
buscar recursos que possam ajudar a 
custear a realização de mais um Retiro 
Esportivo. Veja a programação abaixo:

>> Teremos cantinas aos domingos

>> 21/06 (Sáb) - Cantina no Culto da Juventude

>> 28/06 (Sáb) - Dia da Beleza
     (Hidratação+Escova+Manicure+Massagem relaxante - Tudo por R$ 60)

>> 05/07 (Sáb) - Arraial Sem João com Cristo

     Milho cozinhado, assado, canjica, pamonha, pipoca, cuscuz, bolo 
     (Tudo por R$ 10)

OBS.: Estamos precisando de homens que saibam a 
Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) para ajudar no retiro.

Contamos com o seu engajamento. PARTICIPE!

VOCÊ TEM 3 MINUTOS?

Essa é uma pergunta muito comum que é feita 
na nossa correria diária. Vem ai 3 MINUTOS, 
um grupo do Whatsapp que vai abençoar a sua 
vida. Aguarde!

MOMENTO ADORAJOVEM

O Geração Atitude convida a todos os jovens para o Momento 
AdoraJovem que acontece todos os sábados, às 17h30, na sala 
do Papo Jovem. É um momento onde os jovens estarão se 
consagrando, orando, louvando e ouvindo uma palavra de Deus.

"Eu vos escrevi, jovens, porque sois 
fortes, e a palavra de Deus está em 

vós, e já vencestes o maligno." 
(I João 2:14)

NOITE KIDS NA COPA

O Gênesis Kids convida todos os pais a 
trazerem seus filhos para a NOITE KIDS NA 
COPA. Será no dia 05 de julho, às 15 horas, 
aqui na igreja. O valor é de apenas R$ 5,00 + 
1 refr igerante de 2 l i tros. Maiores 
informações com a Rosângela (8728-2848).

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?

Esqueceu sua bíblia na igreja? Estamos com dezenas de bíblias 
guardadas dos irmãos que esquecem na igreja após os cultos e 
pedimos que você procure um diácono e pegue a sua de volta, 
caso contrário estaremos doando as bíblias àqueles que 
precisam. Cuide da sua bíblia. Deus quer falar com você!


