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

24 JULHO

25 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
15/07

PB. BRÁZ

ELISROBERTA

MARINHO

FABIANO / FABIANA

OSÉAS / LUCINEIDE

MANOEL / ROBERTA

MARCOS BENTO

PAULO

RENAN / MÁRCIO / IRALDY

DOM (N)
19/07

DOM (M)
19/07

DC. MARCELO

IZAURA

LUIZ HONORATO

IRALDY/TEL

CIDA/LEO

-

-

-

-

-

-

MANOEL

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: NALDA (98806-0998)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

REMEMBER - RETIRO ESPORTIVO
na Gênesis

COLAÇÃO DE GRAU - CURSO DE TEOLOGIA
na Gênesis

17 a 19 JULHO

RETIRO ESPORTIVO
(Externo)

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 

DIA DOS
PAIS
- KIDS -



pastorharry@ibgenesis.com.br

12.Jul : Wilson Valério da Silva

13.Jul : Wilami Roger Barreto de Carvalho

14.Jul : Andréa Barbosa de Vasconcelos Silva

16.Jul : Aldem Cordeiro Manso Filho

16.Jul : Andreia Vieira da Silva

17.Jul : Carolina Calheiros de Amorim

17.Jul : Gabriela Calheiros de Amorim

17.Jul : Isabela Juliana Tenório de Araújo

18.Jul : Henrique Rafael Souza Lima Santos

18.Jul : Elisabeth Perciano da Silva

 98812-8506)

 98835-4432)

 98705-5324)

 98851-5907)

) 98861-6826

 98859-5124)

 98861-9581)

 98813-9302)

 99943-1593)

 98828-4781)

“Então o SENHOR abriu a boca da jumenta, a qual 
disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 

três vezes?”
(Números 22:28)

Amo fazer coisas que me fazem bem, nestas horas sou 
invadido por uma sensação gostosa de bem estar. Desde as 
coisas pequenas e que me custam pouco sacrifício como beber 
água de coco, que além de ter um sabor extremamente 
agradável ao meu paladar, ainda me hidrata, ou até aquelas 
que me custam uma parcela de sacrifício bem maior, como o de 
me exercitar com regularidade diária para manter a saúde. 
Aliás, o exercício produz outras maravilhas além da eliminação 
das toxinas ou da gordura que tanto males fazem ao coração, 
ele diminui a agressividade, melhora o humor e ajuda na 
construção de casamentos sólidos. Seu marido está ficando 
barrigudo ou um chato?  É estresse. Matricule-o em uma 
academia, compre uma bicicleta e ande com ele. Além de ficar 
mais esbelto, magrinho, ele ainda vai ficar mais calmo com 
você. 

Nada produz mais prazer em mim do que me sentir amado. Por 
isto eu adoro estar na comunidade cristã que congrego ou 
entre os amigos de lá. É uma espécie de terapia de grupo, a 
gente troca sorrisos, abraços, afagos, experiências, curte 
muito um ao outro, partilha milagres e empresta nossos dons e 
talentos. Um encontro de membros desta comunidade é uma 
sinfonia harmônica de prazer. Isto é algo que o poeta definiu 
assim: “É bom estar entre amigos para poder cantar, para 
poder sorrir e para brincar. É bom estar entre amigos para 
estender a mão, para fazer canção e pra um fazer o outro 
sonhar”.

Como já viu, sou um consumidor de coisas que são saudáveis e 
me dão prazer. Quando resolvi levar a sério a ideia de ser 
amigo de Deus, aprendi que visitar dois lugares me dava muito 
prazer e não me custavam nada. Quanto custa fechar os olhos 
e visitar o monte onde Cristo calvário? Quanto tempo leva para 
chegar até lá? Todas as vezes que visito esta cena, saio 
profundamente restaurado, convicto do amor de Deus por 
mim. Afinal, quem poderia fazer tanto por um pecador a ponto 
de entregar seu próprio filho para morrer em seu lugar? O 
outro lugar é o túmulo vazio de Jesus. Aquele lugar me enche 
de esperança, produz convicção de que a ressurreição não é 
apenas uma doutrina do cristianismo, mas uma promessa. Ele 
me disse que iria primeiro, mas que voltaria para me buscar. 
Estou aguardando, por isto visitar seu túmulo vazio produz paz 
e me enche de esperança. Já, já eu vou para o Pai também. 

Corrupção e suborno viraram temas recorrentes aqui no Brasil. 
Tenho sentido vergonha do que fizeram da minha nação.  Por 
isto aprendi a visitar outro lugar que tem me dado prazer nos 
últimos dias (Nm 22). Lá também houve uma tentativa de 
suborno. Balaque rei dos Moabitas tentou subornar o profeta 

DEUS ME AMA

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 » 99675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 98851.5525
dilsondbs@gmail.com

DANCE PARA DEUS!

O Ministério de Dança convida a você que 
tem mais de 15 anos (homens e mulheres) 
e tem habilidade e chamado para dançar 
para Deus a entrar para o ministério. Os 
ensaios são sempre aos sábados, às 15hs, 
na sala de dança. Os interessados devem 
procurar a irmã Thayse Mary (98704-
2709/99922-1770). 

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h.

Ministério de Dança

EXPO KIDS

Atenção, pais! No dia 8 de agosto, às 18h, o Ministério Gênesis 
Kids promoverá a tradicional noite Kids com uma exposição do 
que tem sido ministrados aos nossos pequenos, através do 
amor, dedicação, comunhão e oração de toda a equipe. Será um 
momento muito prazeroso e importante para o aprimoramento 
das ações do ministério. Uma camisa também estará à 
disposição para venda no valor de R$35,00. Para mais 
informações, procurem Rosângela Barbosa ou Renata Coely. 
Esperamos por vocês! :)

-> Expo Kids| 8 de agosto | 18h <-

Balaão para que profetizasse negativamente contra o povo de 
Deus. Cria na palavra de maldição e entendeu que poderia 
prejudicar o povo de Israel com uma palavra maldita vinda da 
parte do profeta. Ainda que seduzido pela oferta, Balaão, o 
controverso homem de Deus, foi consultar ao Senhor. Para livrar 
o projeta deste vexame, fez anjo descer e jumenta falar. Tudo 
para que o profeta não caísse em tentação. E aí sou fortalecido e 
me sinto amado por outra boa lembrança, a da oração que Jesus 
fez por nós: “Pai, não nos deixei cair em tentação, e livra-nos do 
mal, amém!”. 

- FIM -

CAMISA DO RETIRO ESPORTIVO

Já estão sendo vendidas as camisas do 
Retiro Esportivo por um valor de R$ 
35,00. Para compras no cartão de 
crédito/débito, acrescenta-se R$ 2 por 
unidade. Estão disponíveis nas cores 
preta e café com leite. A quantidade  
será limitada. Toda renda será revertida 
para o Retiro Esportivo.

DIA DOS PAIS - KIDS

O KIDS convida todos os pais a trazerem suas 
crianças para participarem dos ensaios para 
o Dia dos Pais. Não deixe seu filho de fora 
desta linda homenagem. Os ensaios são 
realizados todas às quartas-feiras, às 20 
horas. Informações: Tio Manoel (98806-
4113) e tia Roberta (98806-0998).

RAMADÃ

Dia 18 de junho iniciou-se 
o  R a m a d ã .  P e r í o d o 
S a g r a d o  p a r a  o s 
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!
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