
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masculino

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

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:00 - Voleibol

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

"A vossa palavra 
seja sempre 
agradável, 

temperada com sal, 
para saberdes como 
deveis responder a 

cada um." 
Colossenses 4:6

Meditação

Aqui aprendemos 
que é preciso 

articular bem as 
palavras, usar o 

vocabulário correto, 
o tom de voz 

adequado, para 
saber falar a cada 
tipo de pessoa. É 

importante sempre 
ter uma atitude 

positiva e ter uma 
conversa agradável. 
Sal em excesso fica 
salgado, e pouco sal 
também não é bom, 
por isso devemos ter 

equilíbrio e 
moderação. Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

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

05 SETEMBRO

12 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
02/09

-

ROSÁRIA

ELENI

MARCELO/IZAURA

OSMARI/GETÚLIO

ALEXSANDRO/CRISTINA

-

RENAN

ARLEY/MÁRCIO/IRALDY

DOM (N)
06/09

DOM (M)
06/09

-

CIDA

RITA

ROSÂNGELA/NIREIDE

BONIFÁCIO/EDILENE

-

-

-

-

-

-

JANE

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: VALDELANIA (99970-7123)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

EVENTO CIBISA
na Gênesis

CASAMENTO PHILIPPE E ALESSANDRA
na Gênesis

04 SETEMBRO

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

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 
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gerações

4.Set      
19h30      
na IBG



pastorharry@ibgenesis.com.br

30.Ago : Siulyanne Silva

30.Ago : Mariana Camilo

30.Ago : Maria Cristina

30.Ago : Uilsa Pinto Gonçalves

31.Ago : Benikeyson Paulino

31.Ago : Henrique Cezar

01.Set : Mathaus Inácio

01.Set : Luciene Lima

02.Set : Gibson Claudino

03.Set : Rosileide F.

04.Set : Luiz Carlos Pimentel

04.Set : Veruska Azevedo

05.Set : Marcos Vinícius Azevedo

05.Set : Iolanda do Nascimento

 98124-8639)

 99138-0179)

 98893-5694)

 99112-1329)

 99371-3991)

 99116-5228)

 -)

 98865-6690)

 99302-9644)

 98801-5741)

 -)

 98801-7717)

 -)

 98896-4080)

“Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo 
quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda 

ouvimos que haja Espírito Santo”.
(Atos 19:2)

Acho que podemos concordar que a igreja necessita 
desesperadamente abrir espaço para o Espírito Santo de Deus 
agir com libertade. Não é difícil concluir que a ausência de 
sinais denuncia também a ausência dele, porque onde ele está 
os sinais e prodígios sempre acontecem. Difícil mesmo é 
chegarmos a um acordo acerca do que está errado, porque isto 
irá exigir uma boa dose de confissão e humildade. Sei que Davi 
identificou claramente as motivações que poderiam tornar o 
Espírito de Deus ausente da sua vida, quando clamou dizendo: 
(Salmos 51:11) - “Não me lances fora da tua presença, e não 
retires de mim o teu Espírito Santo”. O Salmo havia sido escrito 
quando o profeta Natã havia o confrontado sobre o seu pecado.

Nós temos vivido um tempo de escacez de profetas na nossa 
geração. É certo que o tempo dos profetas já passou, mas não 
passou o tempo da unção profética. Ela é para todo tempo, até 
o último dia da igreja na terra. As motivações da igreja foram 
tomando contornos humanistas, nossas liturgias são 
motivadas no bem estar dos membros da igreja. O humanismo 
foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XIV 
com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com a 
forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade 
Média. Ele avançou fronteiras, eras, chegou até nós. Afinal eu 
vou a uma igreja para ouvir algo que me afague, agrade, que 
faça sentir-me bem, não estou alí para ser confrontado, 
contratido. Pela falta de confrontos e de mudanças de vida, 
temos oferecido um hambiente inóspito para a presença do 
Espírito Santo. É aqui que reside a razão da retirada dele do 
nosso meio. 

O autoexame promovido por Davi na hora do confronto 
profético, a oração que faz pedindo uma nova oportunidade ao 
Senhor, denuncia que ele tinha conciência da importancia da 
sobrenaturalidade de Deus na sua vida. Sabia que sem a 
presença do Espirito Santo jamais poderia ter suportado as 
pressões insanas de Saul sem desejar vingança, não 
conseguiria ter deixado de devolver as flexas enviadas pelo rei 
quando ele havia errado o alvo e elas estavam ao alcance das 
suas mãos, não suportaria a pressão produzida pela longa 
espera de tempo entre a consagração feita por Samuel e a 
promessa cumprida, não teria vencido Golias, não teria 
chegado ao trono, muito menos teria vencido tantas guerras. 
Tudo isto era fruto dos sinais do Espírito Santo sobre a sua 
vida, sempre muito presente na sua vida, e que agora pelo seu 
pecado certamente se retiraria. Por isto clama: “Não retires de 
mim o seu Espírito”. 

Passando pelas regiões de Éfeso, Paulo questionou aos 

AUSÊNCIA SENTIDA

discipulos que encontrou ali se eles já haviam recebido o Espírito 
Santo. Ante a ignorância acerca da necessidade de recebermos 
o Espírito Santo, cremos tratar-se de novos convertidos. O 
apóstolo explica pacientemente sobre a necessidade da sua 
presença nas nossas vidas e depois faz uma simples imposição 
de mãos acompanhada de oração, e logo o Espírito Santo 
denunciou a sua presença ali, pois eles começaram a falar em 
outras linguas. 

O que podemos fazer para que o Espírito Santo não se retire das 
nossas liturgias? O que podemos fazer para que o Espírito Santo 
volte a dar sinais da sua presença em nossos cultos, através dos 
sinais e maravilhas que ele faz? Acho que devemos aprender 
com Davi. Vamos começar confessando os nossos pecados, e no 
lugar de ficarmos pasmos pela força da sua ausência, peçamos 
para não ser lançados fora da sua presença e para que não retire 
seu Espírito de nós. 

- FIM -

ACAMPAMENTO 2016

Informamos aos irmãos que em breve estaremos divulgando 
informações sobre as inscrições para o Acampamento da 
Família 2016. Se você quer participar, então é hora de começar 
a se programar. Fique atento às próximas informações.

CORAL KIDS

Você sabia que o ministério kids vai formar um coral infantil? As 
crianças se apresentarão todo terceiro domingo do mês. 
Incentive seu filho a servir ao Senhor desde pequenininho. Os 
interessados devem procurar a Tia Roberta e o Tio Manoel para 
matricular seu filho(a).

MOMENTO GERAÇÕES
LANÇAMENTO DO EJAD 2015

Está ansioso para saber como, onde e quando será nosso retiro 
de jovens? Então não perca o próximo o Momento Gerações, dia 
04 de setembro, às 19h30. Vamos juntos adorar a Deus e já 
entrar no clima do nosso retiro. 

ALTERAÇÕES NA AGENDA

Atenção líderes! Em virtude da realização do ENEM nos dias 24 e 
25 de outubro, várias atividades mudaram de data, inclusive o 
Encontro de Casais com Cristo (ECC) que foi antecipado para os 
dias 16, 17 e 18 de outubro . Fiquem atentos às modificações 
das atividades do seu ministério acessando a agenda do nosso 
site.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do 
mês. A próxima será no dia 20 de setembro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 16 de setembro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo (1) nome do pai e da 
mãe completos, (2) nome da criança, (3) data de nascimento e 
(4) uma foto anexado ao e-mail. 

COMO ORAR PELOS MISSIONÁRIOS?

    ● Ore para que as portas sejam abertas - Cl 4.2,3a
    ● Ore por ousadia para testemunhar - Ef 6.19
    ● Ore para que a palavra de Deus seja propagada - II Ts 3.1
    ● Ore por proteção - II Ts 3.2
    ● Ore pelo ministério - Rm 15.31
    ● Ore por direcionamento de Deus - Rm15.32a
    ● Ore por refrigério - Rm15.32b

Fonte: Missão Além
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