
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

04 JULHO

11 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
24/06

ERIVALDO (missões)

ELZA

LUCIENE

ANDRÉ / ANGÉLICA

SILVIO / OSMARI

MÁRCIO / VAL

ANTÔNIO

RENAN / ULISSES / GETÚLIO

DOM (N)
28/06

DOM (M)
28/06

OSMARI

OSMARI

ELISROBERTA

IRALDY

TEL

-

-

-

-

-

JORGE

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: NALDA (98806-0998)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

RESERVADO

MOMENTO JOVEM / ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

28 JUNHO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, 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 

Culto de
MISSÕES

28.Jun | 18h



pastorharry@ibgenesis.com.br

21.Jun : Ronaldo Adriano de Almeida Silva

22.Jun : Rosa Cristina Peixoto

24.Jun : Cristian John Peixoto Vieira

24.Jun : Jarbas Vieira Lopes

24.Jun : Thayse Maria da Silva Coutinho

26.Jun : Sônia Venir de Mélo Calheiros

26.Jun : Karlla Maria Lima de Morais

27.Jun : Adnaide dos Santos Albuquerque

 99607-4411)

 98888-7225)

 99302-3299)

 99306-0109)

) 99930-9179

 98846-7074)

 99101-5623)

 98702-3656)

         “Conheço as suas obras, sei que você não é frio 
nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou 

quente! Assim, porque você é morno, nem frio nem 
quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca”. 

(Apocalipse 3:15-16)

Confesso, domingo passei por uma das experiências mais 
interessantes e impactantes da minha vida cristã. No final do 
culto, quando me dirigia de volta ao meu lar estava com a 
mente em nível elevado de atividade, processando ainda o 
recado impactante de Deus a toda igreja, com uma inédita 
suspensão coletiva da CEIA. Tenho ainda digerido lentamente 
a experiência vivida ali, como quem quisesse experimentar o 
sabor do “puxão de orelha” levado ainda mais intensamente. 
Esta falta de sentir paixão em relação às coisas de Deus 
também foi reclamada por Jesus em relação ao sono dos 
discípulos na oração angustiante do Getsêmani. O que Jesus 
precisava era de companheirismo, de gente disposta a dividir 
sua dor e orar com ele. Enquanto ele se angustiava com a 
proximidade da cruz a ponto de suar gotas de sangue, mornos 
estavam dormindo: (Marcos 14:37) -  “E, chegando, achou-os 
dormindo; e disse a Pedro: Simão, dormes? não podes vigiar 
uma hora?”  

Enquanto uma multidão impactada saiu do culto disposta a 
refletir onde o seu amor em relação a Deus é indiferente, 
outros reclamavam a falta da ceia. Era importantíssimo que 
cada um dos que ouviram o que Deus falou ali com sua igreja 
não houvesse ceiado. Ora, não foi o que Deus recomendou? 
Era importante que saíssemos pensando onde poderíamos 
colaborar para que a igreja da nossa geração não carregasse a 
terrível marca identificada na igreja de Laodicéia. O bom é que 
a maioria entendeu e está digerindo ainda o impacto da 
disciplina divina. O testemunho de várias pessoas que 
voltaram fazendo uma revisão profunda de postura no seu 
relacionamento com Deus está sendo vista, revela isto. Já 
outros, indiferentes, saíram frustrados por não terem ceiado, 
como se a ceia fosse mais importante do que o Senhor da ceia e 
o que Ele identifica em nós. O fato é que o problema não é 
novo. Deus já reclamava isto da igreja de Laodicéia, que muito 
bem representa a igreja cristã deste momento. A afirmação de 
Deus é contundente: “Conheço as tuas obras”. Ele não é um 
Deus indiferente, nos conhece porque dia a dia anda conosco. 
Ainda que eu não veja, não perceba ou não sinta sua presença, 
ele está olhando para mim 24 horas por dia. É tão assim, que 
em uma afirmação apaixonante acerca do seu cuidado sobre 
nós, o salmista revelou que: “É Inútil pensar que todo seu 
sustento vem do levantar de madrugada, repousar tarde, 
comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele o dá enquanto 
dormem” (Salmos 127:1-2 ). Não é incrível? 

Jesus estava irritado com a igreja de Laodicéia, por causa do 
seu amor morno. O frio pode ter uma experiência com Deus e 
avivar seu relacionamento, mas o que esperar do morno? 

CRENTE MORNO

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).

Indiferente, ele está ali muito mais para receber do que para dar. 
No amor não há como conjugar o verbo receber sem antes 
conjugar o verbo dar e foi exatamente isto que Jesus nos 
ensinou: (Atos 20:35) - “Tenho-vos mostrado em tudo que, 
trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e 
recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-
aventurada coisa é dar do que receber”. O que caracteriza um 
relacionamento morno? A falta de paixão, do desejo de estar 
juntos e a pouca preocupação em relação às necessidades do 
outro, tudo isto caracteriza o morno. Quer saber a temperatura 
do seu amor em relação a Deus?  É nisto que estaremos 
meditando nas próximas semanas aqui na Batista Gênesis. Quer 
aprofundar seu relacionamento com Deus? O lugar de estar nas 
próximas semanas é aqui.
 

- FIM -

RAMADÃ

Essa semana, no dia 18, 
i n i c i ou - se  o  Ramadã . 
Período Sagrado para os 
muçulmanos em que eles 
fazem jejum do início ao fim 
do dia. É tempo de opressão espiritual para muitos cristãos em 
regiões muçulmanas mas é também um período de muitas 
conversões. Ore pelos cristãos, ore pelos muçulmanos durante o 
Ramadã!

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 19 de julho. 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

Próximo domingo, dia 28, teremos nosso 
Culto de Missões com uma programação mais 
que especial: conheceremos um do desafio de 
missões na África através do missionário 
Enéas e receberemos notícias da Rita (que 
está no Níger). Teremos ainda um tempo de 
intercessão pelos irmãos no mundo 
muçulmano. Não perca a oportunidade de adorar ao Pai e ser, 
mais um vez, desafiado a cumprir sua missão!


