
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. 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

Maceió, 20 de setembro de 2015 - Nº388

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

26 SETEMBRO

27 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
23/09

PR. JESSÉ

LUCIENE

GELZA

ARLEY/MIRLANE

FABIANA OLIVEIRA/YRWSON

JORGE/ELZA

-

MARINHO

GETÚLIO/ANDRÉ/FABIANO

DOM (N)
27/09

DOM (M)
27/09

OSMARI

ELISROBERTA

JAMESON

IRALDY/TEL

LUIZ HONOR./RITA

-

-

-

-

-

-

MARCOS BENTO

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: JOSÉ ADRIANO (98868-6754/99632-7734)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

TREINAMENTO MINISTÉRIO DIACONAL
15h às 18h - em sala

CULTO DE MISSÕES
18h - na Gênesis

25 SETEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
19h às 00h - 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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pastorharry@ibgenesis.com.br

20.Set : Eclesia Rodrigues

21.Set : Luiz Antônio

22.Set : Dandgela Silveira

22.Set : Jessé Pimentel

23.Set : Bráz Ferreira

23.Set : Regileno Santos

23.Set : Paloma Gonçalves

23.Set : Dilson Braga

23.Set : Lucielma Farias

24.Set : Antônio Vieira

25.Set : Aline Lino

26.Set : Carmem Lúcia

 99381-0934)

 99960-4720)

 99676-5590)

 98872-2541)

 99125-0340)

 98867-1568)

 -)

 98851-5525)

 98823-7319)

 99382-0000)

 98807-6244)

 98847-5386)

“E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem 
como este em quem haja o espírito de Deus?”

(Gênesis 41:38)

O autor da música belíssima “Divino companheiro no caminho” 
faz um convite ao Espírito Santo a não se retirar de sua vida. 
Ele reconhece e nomina a interferência positiva dele à cada 
momento da sua vida. No Salmo 51:11, pressionado pelo 
maior erro da sua história, Davi clama para que Deus não retire 
dele o seu Espírito. Ambos parecem ter percebido a 
importância da presença do espírito de Deus na vida do crente. 
Faz de fato muita diferença ser um crente cheio ou vazio do 
Espírito Santo. É ele quem opera tanto o querer como o realizar 
de Deus nas nossas vidas. Ele é uma fonte inesgotável de 
capacitação, de revelação e força para resistir a qualquer 
circunstância da vida.

Faraó constatou impressionado como a revelação dada pelo 
Espírito Santo de Deus a José era preciosa. Ora, ele anteviu 
uma seca avassaladora, e mais do que a visão dos tempos 
difíceis que se avizinhava, Deus deu a estratégia, a solução 
para o problema. Simples, ele iria armazenar nos anos de 
fartura o que houvesse sobrado para que fosse vendido a preço 
de ouro nos anos da seca. Como é bom ter gente com 
revelação por perto, já notou? Não é que o estar perto do 
homem de Deus implique em proteção absoluta, mas que na 
sua chegada nós temos direcionamento. Quem tem direção 
divina e anda por ela não erra o alvo, vai mais longe. 

O que fez de José alguém tão especial para ter sido colocado 
em tamanha posição de destaque? Simples, ele soube viver na 
dependência do Espírito, resistindo em silêncio as dores dos 
dias maus na força dele.  Aqui está um grande sinal de 
conversão e fé. Não andou pelos olhos do momento, mas 
havendo um plano revelado ele se sujeitou mansamente a toda 
preparação necessária, que convenhamos, não foi das mais 
fáceis. Vendido pelos irmãos, escravizado na casa de Potifar, 
caluniado pela esposa do seu senhor, presidiário. Dias de 
angústia, que só seriam vencidos com a ajuda e receber a força 
do Espírito. Muitos passando pelo que ele passou se 
desgovernariam emocional e espiritualmente. E quando tudo 
parecia perdido, muito perdido, Deus começou a dar 
revelações a José que iriam mudar sua história e o mundo da 
sua época. Havia chegado o tempo de cumprir o sonho que 
havia recebido do Senhor na sua juventude. Se não fosse a 
revelação que recebeu de armazenar alimentos, não apenas o 
Egito estaria em apuros, mas toda a região onde eles 
moravam. 

Tudo isto me leva ao momento atual do Brasil. De fato estamos 
em crise, mas na crise quem tem o Espírito tem revelação, e 
quem tem revelação toma dela bom proveito. Como isto 

DIVINO COMPANHEIRO 
NO CAMINHO

funciona? É tão simples, veja a constatação de Faraó. Ele 
percebe que a presença de Deus na vida de José fê-lo perceber a 
aproximação da crise, mas ainda, fê-lo achar a ponte da 
prosperidade nela. É curioso, mas é assim mesmo que funciona. 
A gente vai se enchendo do Espírito Santo e ele vai capacitando o 
cristão para ir muito mais além. Os cofres do Egito nunca 
estiveram tão cheios de dinheiro como nos dias do governo de 
José, porque com a ajuda do Espírito é assim, nós vamos muito 
mais além.  

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2016

Estão abertas as pré-inscrições para o Retiro da Família 2016! 
Os interessados deverão se inscrever via formulário online, 
disponível no link www.ibgenesis.com.br/retiro2016, e 
efetuar o pagamento na igreja à equipe de inscrições, liderada 
pelo diácono Márcio, nos cultos de domingo. É importante 
ressaltar que o formulário deverá ser preenchido 
individualmente por todos que irão ao retiro, independente de 
idade.

Caso não haja a comprovação de pagamento, sua inscrição será 
excluída do banco de dados, abrindo vaga para outra pessoa. 
Além desta fase, estaremos construindo as demais nestes 
próximos meses e disponibilizando as informações em nosso 
site. Desde já, contamos com sua oração para que Deus 
derrame o seu Espírito Santo naqueles dias.

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)

Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL

Quanto:

ACAMPAMENTO DE JOVENS E 
ADOLESCENTES – “O MARCO”

Nosso Acamp Ejad já tem data: 20, 21 e 22 de novembro. Será 
na chácara do Cigano na Barra de Santo Antônio. Em breve, as 
inscrições estarão abertas no site da igreja. Jovens e 
adolescentes entre 13 e 25 anos poderão se inscrever. Prepare-
se desde já para viver momentos marcantes na presença de 
Deus.  Para mais informações procure Thiago e Gisele.

CASAMENTO COLETIVO 2015

Para os casais, casados no civil, que nunca realizaram a 
cerimônia religiosa, o ministério de casais oferece a 
oportunidade de realizar este sonho. Nosso próximo 
casamento coletivo será no dia  12 de dezembro de 2015. Os 
casais interessados deverão procurar os integrantes do 
ministério de casais ou líderes de GP da igreja para inscrever-
se. As inscrições são gratuitas  e podem ser realizadas no 
período de 20 de setembro à 11 de outubro.

DIA DAS CRIANÇAS

O Ministério Gênesis Kids convida toda criançada para 
participar da comemoração do dia das crianças. Teremos 
muitas brincadeiras, diversão, louvor, lanche e muita 
comunhão. Será aqui na Gênesis, dia 11 de outubro, às 18h. O 
valor da inscrição é de R$ 10 e pode ser feita com o tio Manoel. 
Não fique de fora!!!

Acomodação          À vista          A prazo (em até 6x)

Chalé                    R$ 320,00                 R$ 350,00

Alojamento            R$ 220,00                 R$ 250,00

Barracas                R$ 180,00                 R$ 210,00

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 18 de outubro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 14 de outubro 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. 
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