
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
82-8873.2541/9990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

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
82-9681.8535/8851.5525

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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informativo semanal

"Ensina a criança no 
caminho em que deve 
andar, e, ainda quando 

for velho, não se 
desviará dele." 

Provérbios 22:6

Meditação

Crianças não 
precisam ser 

treinadas; precisam 
ser guiadas. A vida 

não é só sobre lições 
intelectuais e 

informação. É sobre 
integrar a verdade no 

tecido das nossas 
vidas diárias. Deus 

nos chama a colocar 
os nossos filhos e seu 
treinamento para o 
topo da lista das 

nossas prioridades 
porque nossos filhos 

são eternos, enquanto 
a maioria das coisas 
nas quais investimos 
o nosso tempo são 

temporárias.
Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

30 MAIO

06 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
27/05

MISS. CAROL

CRISTINA

MARCELO

MARCOS BENTO/JANE

FABIANO/FABIANA OLIVEIRA

IRALDY/TEL

BONIFÁCIO

MANOEL/RICARDO/ARLEY

DOM (N)
31/05

DOM (M)
31/05

PB. GILVAN

AILDA

ULISSES

SILVIO

NICINHA

-

-

-

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: ROBERTA (8806-0998)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

MOMENTO VIDA MELHOR
das 20h às 21h30, na Gênesis

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
das 19h às 21h30, na Gênesis

29 MAIO

REUNIÃO MINISTERIAL
das 19h às 20h, na Gênesis

Informações na página 4

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O que fazemos? Cobertura de 
eventos internos, como cultos 
temáticos, eventos e atividades 
d e  o u t r o s  m i n i s t é r i o s , 
a campamen to s ,  e  dema i s 
atividades desenvolvidas pela 
igreja. Utiliza recursos como 
f o t o g r a f i a s ,  m a t é r i a s 
j o rna l í s t i cas ,  f i lmagens  e 
entrevistas. Publica e atualiza o 
site da igreja e as redes sociais 
que a mesma participa (facebook, twitter, youtube e 
instagram) e produz o informativo semanal. Também 
assessora o relacionamento da igreja com as mídias 
convencionais (TV, rádio, jornal e sites evangélicos).

Se você se identificou com algum destes serviços, então 
procure a Rose Ferreira (8832-7163) ou envie um 
email para comunicacao@ibgenesis.com.br e venha 
participar desta equipe.



pastorharry@ibgenesis.com.br

25.Mai : Dominique Alves de Moura

25.Mai : Angélica Dantas dos Santos

26.Mai : Ana Carolina Santos da Silva

26.Mai : Ângela Cristina Deniz

26.Mai : Andréa Núbia Souza Lima Santos

27.Mai : Charlline Maria Gouveia Ribeiro de A.

28.Mai : Andressa Venir de Mélo Calheiros

28.Mai : Edilson da Silva Ambrósio

28.Mai : Gilberto Barboza de Lima

30.Mai : Maria Augusta dos Santos Soares

 8874-3579)

 8818-2992)

 9919-0692)

 9949-8334)

) 8881-2390

 9144-1798)

 9620-0945)

 9620-8818)

 3325-5015)

 8868-7752)

“E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu 
o perturbador de Israel?”

(I Reis 18:17)

Nas ruas de Londres prenderam um pregador cristão chamado 
Milano porque pregava publicamente sobre I Tessalonicenses 
4:1-12, exortando aos bons costumes e à abstinência da 
prostituição, apelando a que cada um soubesse manter o seu 
corpo em santificação e honra. Tony Milano foi preso, levado 
em custódia pela polícia, mantido enclausurado por sete horas 
por falar contra a imoralidade sexual, hoje tão presente nas 
grandes metrópoles, sendo classificado na lei por perturbador 
da ordem pública. É certo que ele não foi preso apenas por não 
"abrir mão das suas convicções religiosas”, mas por usar estas 
convicções para alertar a população da sua cidade sobre os 
prejuízos que ela causa. Um dia um senhor me ligou 
transtornado, me ameaçando de morte, porque uma moça 
com quem se prostituía havia ouvido a mensagem do 
evangelho e tido um encontro com Cristo. De posse de uma 
nova consciência e uma nova motivação de vida, anunciou que 
não sairia mais com ele. 
 

Elias também foi acusado de ser perturbador de Israel, por 
levantar a sua voz contra a idolatria, prostituição e demais 
pecados de Jezabel e do rei Acabe. Por isto ele foi perseguido 
de morte por escolher não se dobrar ao sistema espiritual 
decadente do Rei. Ousado, foi capaz de lançar um desafio que 
produziu a completa humilhação dos deuses Baal e Azera, 
deuses introduzidos em Israel por Jezabel como se fossem 
deuses verdadeiros.
 

Paulo e Silas também foram tidos como perturbadores, como 
homens que alvoroçavam o mundo. A mensagem de Jesus 
produz mesmo muito incomodo. Possuídos são libertos, os que 
se drogavam e se prostituíam não se drogam nem se 
prostituem mais. Isto mexe com os interesses de muitas 
pessoas que agem sob a influência de Satanás. Em atos 16.16 
nós temos uma amostra de como isto ocorre. Homens haviam 
escravizado uma jovem que era possuída de um espírito de 
adivinhação, e como ela começou a seguir Paulo gritando que 
ele era um homem de Deus que anunciava o caminho da 
salvação, e ele discernindo que era um espírito maligno, disse: 
(Atos 16:18) – “Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias 
dela. E na mesma hora saiu”. Liberta a mulher não adivinhava 
mais, e por isto não dava mais lucro aos homens que faziam 
daquela miséria um comércio. Isto foi suficiente para que 
prendessem a Paulo e Silas e os levaram à praça aos 
magistrados para que fossem julgados.

Precisamos de homens e mulheres ousados, cheios do Espírito 
de Deus, que transmitam uma mensagem que transforme o 
mundo e perturbe o reino das trevas. Chega de evangelho 
light! Precisamos de mais, precisamos de perturbadores, 
instrumentos divinos que produzam uma implosão do reino 
das trevas. 

- FIM -

VOCÊ É UM PERTURBADOR?

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags 
#IBGênesis ou #IBG 

VOCÊ TEM 3 MINUTOS?

Todas as manhãs você pode ser 
abençoado com palavras de 3 minutos que 
geram vida e nos ajudam a enfrentar o dia.
Adicione WhatsApp:
   »Dilson (8851.5525)
     »Paulinho (8726.5709)
       »Marcus (8888.9889)

CULTO DE MISSÕES

Nosso Culto de Missões passou para o dia 28 de junho onde 
teremos conosco o Missionário Enéas. Convidamos todos para 
estarem presentes. Venha junto com seus familiares e amigos. 
Vivenciaremos momentos marcantes na presença do Senhor. 
Esperamos você! 

Durante uma tempestade, alguns personagens se encontram 
em uma pensão. De repente, algo os incomoda. O que acontece 
quando seus pecados são expostos? Quando sua máscara, 
repentinamente, cai? Numa trama envolvente, várias histórias 
de fé e transformação.

DIA DOS PAIS

Informamos aos pais que  os ensaios das 
crianças para o Dia dos Pais terão início na 
próxima quarta-feira, às 20h, nas salas do 
departamento infant i l .  Para mais 
informações procurar o tio Manoel (8806-
4113) e a tia Elisroberta (8806-0998).

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do 
mês. A próxima será no dia 21 de junho. 
Procure o Pb. Dilson ou Bráz para mais 
informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

JANTAR DOS NAMORADOS

O Ministério de Casais Vida Melhor 
estará promovendo mais um romântico 
Jantar dos Namorados para todos os 
casais apaixonados da Gênesis. Será no 
dia 12 de junho, às 20h, na Gênesis. O 
valor para o casal será de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) e neste valor está 
incluso refrigerante e sobremesa.

Na programação teremos louvores românticos com nosso 
Ministério de Louvor, brincadeiras e algumas surpresas. A 
venda dos ingressos será a partir da próxima semana, onde 
também estaremos anunciando o tema.

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Informamos aos irmãos que a partir da próxima quarta-feira, dia 
27 de maio, estaremos dando início a mais uma campanha 
durante 7 semanas nos nossos cultos de Cura e Libertação, onde 
você terá a oportunidade de se aproximar de Deus e alcançar a 
vitória esperada. Esteja conosco às 20h e vamos juntos adorar a 
Deus.

A TEMPESTADE

7 de junho - 18h - na Gênesis

Culto da Família com Cia Jeová Nissi/// ///


