
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
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98873.2541/99990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-99984.6579

pastorplinio@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
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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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Versículo da 
Semana

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

21 JUNHO

28 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
17/06

PB. BRÁZ

CÉLIA

ULISSES

MANOEL / ELISROBERTA

MARCOS ANTÔNIO / ELZA

MARCOS BENTO / JANE

LUIZ HONORATO

GENESSI / ARLEY / BONIFÁCIO

DOM (N)
21/06

DOM (M)
21/06

MARCELO

TEL

JAMESON

DANIELLA

HÉLIO

-

-

-

-

-

GENESSI

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: ANTÔNIO (98837-7577/3316-4236)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DA COLHEITA
às 18h, na Gênesis

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

20 JUNHO

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

Informações na página 3

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O que fazemos? Cobertura de eventos internos, como cultos 
temáticos, eventos e atividades de outros ministérios, 
acampamentos, e demais atividades desenvolvidas pela igreja. 
Utiliza recursos como fotografias, matérias jornalísticas, 
filmagens 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 
Fer re i ra  ( 8832-7163)  ou  env i e  um ema i l  pa ra 
comunicacao@ibgenesis.com.br e venha participar desta 
equipe.

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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



pastorharry@ibgenesis.com.br

14.Jun : Antônio Carlos P. da Silva

14.Jun : Cícero dos Anjos Silva

15.Jun : Digila Cyntia dos Santos Silva

15.Jun : José Alan Matias Alves

16.Jun : Alessandra Roberta da Silva Menezes

16.Jun : Paulo Sérgio Gomes dos Santos

17.Jun : Tércio Pereira de Araújo

17.Jun : Fabiana de C. Brito dos Santos Pepes

18.Jun : Manoel Farias de Melo

18.Jun : Andrea Ediângela Gomes Tenório

20.Jun : Eliane de Lima Araújo Moura

 98832-4756)

 99331-6979)

 98877-9721)

 99144-6023)

) 98843-6652

 98823-8354)

 98835-0875)

 98839-0265)

 98705-3409)

 99621-7070)

 98835-3047)

“O Espírito do Senhor está sobre mim, 
e me ungiu para...” 

(Isaías 61.1ª)

A unção é o lado mais visível da presença divina, e serve para 
expandir os limites humanos. Talvez a melhor definição de 
unção seja: “É Deus agindo por intermédio do homem”. O mais 
maravilhoso é que Jesus transferiu esta unção sobre os seus 
discípulos (Lc 10.19), nos dando a clara ideia de que esta 
unção está sobre nós. A segunda coisa que precisamos 
aprender sobre a unção é que ela não é dada sem uma 
finalidade específica. Sansão recebeu-a na forma de uma força 
descomunal com a finalidade de despojar o povo filisteu do 
controle sobre Israel. Davi recebeu esta unção para vencer 
Golias. Uma coisa importante a ser dita é que esta unção 
também pode ser interrompida, como lamentavelmente foi no 
caso de Sansão em virtude dos seus erros.

A primeira unção era específica para pegar aos mansos. Se 
comunicar é uma arte convencer e transformar pela prática da 
prédica já é coisa que só a unção produz. Aqui tem muitas 
pessoas bem intencionadas, preparadas academicamente que 
não chegam muito longe. Falta a unção. Quem recebe a unção 
para pregar não se intimida nem se acovarda, não escolhe 
púlpito, nem retrocede. Noé pregava da proa do seu barco, 
João no deserto. Willian Carey, pastor Batista inglês, recebeu 
um chamado para ir a Índia pregar o evangelho. Congregando 
em uma igreja pobre que não podia enviá-lo, teve que 
trabalhar durante anos como sapateiro para juntar dinheiro 
que custeasse sua ida para a nobre missão. Aqui temos outra 
característica de quem recebeu a unção para pregar: Ele é 
capaz de economizar em roupas, lanches, passeios, para 
investir na sua formação teológica e no ir para realizar a 
vontade de Deus. Você estaria disposto a pagar um preço para 
receber a unção para pregar? Conheço uma manicure que fez 
do seu salão o seu púlpito. Outro dia conversando com ela, me 
contou que naquela semana havia ganhado a quadragésima 
segunda vida para Deus no seu salão. Simplesmente 
fantástico!

A segunda unção era para restaurar os arrependidos de 
coração. Que unção maravilhosa! Tudo o que Deus espera é 
que haja arrependimento. Havendo, Deus começa a trabalhar. 
Durante o seu ministério muitas vezes se deparou com 
deprimidos, depressivos, feridos, pecadores que, se 
arrependidos, encontram nele consolação e esperança. Veja o 
ladrão que estava com ele na cruz, ele ofereceu a Jesus 
exatamente isto, um coração arrependido e recebeu não 
apenas a restauração do seu coração, mas a promessa de vida 
eterna, o que é melhor. Foi assim com a mulher samaritana, 
com a pecadora que ungiu seus pés e com a adúltera que 
regenerou. 

Por em liberdade aos cativos é sua terceira unção. A prisão 

PARA QUE SERVE A UNÇÃO?

NOITE MATUTA

Convide sua família e seus amigos e venham 
todos para o Noite Matuta, uma festa pra lá de 
animada. Teremos muito louvor com um 
sanfoneiro gospel, deliciosas comidas típicas e 
muitas brincadeiras para todas as idades (pega galinha, corrida 
com ovo, dança da laranja, pescaria, etc.). Toda renda será 
revertida para o Retiro Esportivo. Adquira já o seu convite, 
vagas limitadas. 

Data: 23 de junho, às 20 horas  
Local: Casa do Eduardo e Renata (Av. Jorge Montenegro de 
Barros, nº 25 - Santa Amélia - Cond. Porto Belo - próximo à 
garagem da São Francisco.
Valor: R$ 20 (a partir de 12 anos) e R$ 5 (de 5 a 11 anos).

espiritual é a pior de todas as prisões. O aprisionado em cadeias 
espirituais na maioria dos casos sequer tem noção de porque foi 
escravizado e nem de quem o aprisionou. Havia dois 
endemoninhados gadarenos (Mt 8:28) que moravam em 
sepulcros e eram tão violentos que ninguém conseguir colocá-
los atrás das grades. Bastou um único encontro com Jesus, uma 
única palavra liberada sobre eles e a libertação chegou. A 
libertação de uma vida acorrentada espiritualmente é uma coisa 
linda.

Sua quarta unção para mim era a que mais me maravilha, pois 
ele veio para anunciar a chegada do ano aceitável do Senhor. A 
era da graça estava sendo instalada, a partir deste anuncio um 
podia se achegar a Deus, podia nos sentir através de Jesus filhos 
de Deus. Isto é muito para mim e é isto que me apaixona em 
Jesus. Sua unção me transportou da condição de miserável 
pecador a condição de filho de Deus por intermédio do sacrifício 
que fez por mim na cruz.
 

- FIM -

NOITE NA ROÇA

No próximo sábado, 20 de junho, a 
pa r t i r  d a s  18h ,  a  Gênes i s  s e 
transformará numa roça para receber 
os jovens e adolescentes para mais um 
Momento Gerações. O evento é gratuito 
e aberto ao público em geral.

A Noite na Roça contará com muita música trazida pelos grupos 
Atos 2 e Atos 29, reflexão na Palavra de Deus, brincadeiras, 
comidas típicas e muito mais. Venha participar deste momento 
de comunhão e entretenimento. Aguardamos você!

CAMISA DO RETIRO 
ESPORTIVO

Já estão sendo vendidas as camisas do 
Retiro Esportivo por um valor de R$ 
35,00. Estão disponíveis nas cores 
preta e café com leite. A quantidade  
será limitada. Toda renda será 
revertida para o Retiro Esportivo.

REUNIÕES PARA VOLUNTÁRIOS

Você tem o desejo de ser voluntário para o retiro esportivo? 
Venha participar das nossas reuniões todas as terças as 19h30 
nas salas atrás da igreja.

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 Pb. Bráz para mais informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

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.


