
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 Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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 - Esportes

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
82-98877.2550/99990.9030

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
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informativo semanal

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança está em 
ti." Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 

Pessoa.
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Versículo da 
Semana

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

28 MAIO

03 e 04 JUNHO

Mais informações na página 3

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MOMENTO VIDA MELHOR
na Gênesis, às 20h

CONFERÊNCIA PERTURBADORES
na Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

22 MAIO

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

15.Mai : Cícero de Lima

17.Mai : Jarbas Lourenço

18.Mai : Eliane da Silva

18.Mai : Diêgo Pereira

19.Mai : Josinaldo Barros

19.Mai : Aline Tavares

19.Mai : Célia Ferreira

19.Mai : Luciana Alves

20.Mai : Alba Maria

20.Mai : Micaelle Maria

 98749-0849)

 99306-0138)

 98709-1219)

 98836-9962)

 98897-2202)

 98847-2231)

 98713-1284)

 99936-1043)

 98862-0884)

 98808-2378)

CONTROLLE DEDETIZADORA
Dedetização em geral, limpeza de caixa d’água

Endereço: Rua Ernani Marinho, Qd. B, Nº 5

1º andar - Clima Bom - Maceió/AL

Fones: 3353-5250/98713-1033/99946-9714

www.controllededetizadora.com.br

Divulgue sua empresa pelo secretaria@ibgenesis.com.br

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

TOQUEVISUAL - Rep. Rommanel, 

Boulevard, Eudora, Ed. Gospel e Herbalife

Livros, bíblias, bds, DVD, perfumes, etc.

Procurar professor Jorge Valdo ou Elza na igreja

ou pelos contatos 98827-7316 / 99932-4506

99822-0174 // mczjvaldo@hotmail.com



pastorharry@ibgenesis.com.br

 “Não me neguei nada que os meus olhos desejaram.”
(Eclesiastes 2.10)

Não é difícil você por freios aos seus desejos quando tudo o que 
você quer está ao seu alcance? Foi-se o tempo que para ver 
pornografia o indivíduo tinha que se dirigir discretamente a 
uma banca de revista e comprar uma revista tida como “adulta 
ou masculina”, ou escolher uma sessão noturna de um cinema 
de segunda categoria que passava filmes pornográficos. 
Milhões de pessoas viviam em cidades pequenas, que sequer 
tinham banca de revista ou cinema para que pudessem ver 
estes filmes nada recomendáveis. Hoje, no entanto, com o 
advento da internet, você não precisa andar atrás da 
pornografia, ela vem até você. Vem nas páginas laterais de um 
site sério da internet, vem através dos convites das redes 
sociais, das mídias de comunicação ou mesmo na forma de 
uma abordagem direta e agressiva na rua por uma pessoa do 
sexo oposto e, agora quem sabe, até do mesmo sexo. Mesmo 
que não queria, a exposição do sexo nas propagandas para 
venda de um produto, ou como instrumento de coerção 
inteligente, estão sendo fartamente oferecidos a qualquer um.

É lógico que o sexo é apenas uma das portas que o diabo 
escancarou na nossa geração, e não sem causa os 
relacionamentos se volatilizaram e as trocas de parceiros se 
tornaram muito comuns nesta geração. Algo que causava 
arrepios há dez anos atrás, hoje não causa sequer estranheza. 
Virou normal. Eu falei normal? Pois esta é outra das grandes 
estratégias de Satanás, ele transforma uma transgressão, algo 
que fere as instruções dadas por Deus ao homem que só 
visavam protegê-lo, em algo tão banal que as pessoas perdem 
o medo de praticá-lo, sob a perspectiva do: “AH! Mas todo 
mundo faz...” O avanço parece que acontece sem prejuízos 
formais nos primeiros dias, as experiências apimentadas pela 
transgressão são adoçadas com um sabor que Satanás muito 
bem sabe colocar, até que as primeiras desagregações e dores 
começam a surgir. Aí vem a constatação de que os erros e as 
transgressões aos mandamentos divinos causa muitas dores, 
e Deus só queria nos proteger com os seus mandamentos. 

Um dia um psicólogo estudioso do comportamento humano 
expôs cinco crianças muito bem criadas ao comportamento 
transgressor de um furto. Um menino iria roubar balas da 
gôndola de um supermercado e sairia provando cada uma 
delas pelos corredores da loja, só que ele estava acompanhado 
de cinco crianças que jamais houveram praticado um furto 
sequer. Dos cinco apenas um não ousou pegar balas também, 
e este tinha o caráter firme, chegou a condenar os outros e 
ameaçá-los de chamar o guarda. Os outros quatros quando 
foram pegos disseram sentirem-se estimulados diante do erro 
do amigo, e como as balas estavam todas ali, fáceis, ao alcance 
de suas mãos, eles resolveram provar também. Quando uma 
coisa sedutora está ao nosso alcance é difícil não agarrá-la. E 
Satanás sabe muito bem como manipular os desejos dentro do 

ACESSO FÁCIL

nosso coração.

O acesso fácil ao crédito quer por financiamento ou através de 
cartões tem produzido milhões de opressos na nossa geração. 
Outro dia estava vendo uma matéria que mostrava uma neta de 
um grande industrial que entrou em crise financeira na nossa 
nação. Ela foi pega roubando roupas em uma loja de luxo onde 
tantas vezes comprara centenas de roupas. Havia perdido o 
poder de consumo, a época do acesso fácil as compras para ela 
havia acabado, e mesmo ainda tendo o guarda roupas entupido 
de roupas novas, muitas nunca nem usadas, ao passar pela 
vitrine da loja foi invadida pelo costumeiro espírito consumista 
que tantas vezes a seduziu. Só que agora não tendo como pagar 
partiu para o furto. É disto que Salomão reclama, a sua 
indisciplina que lhe produziu tantas dores diante do acesso fácil. 
Sua declaração é um aviso, e o bom do conselho ouvido é que 
podemos aprender sem sofrer. 

- FIM -

VOLUNTÁRIOS PARA O RETIRO 
ESPORTIVO

Se você deseja servir a Deus de todo o seu coração e com todas 
as suas forças, uma ótima oportunidade é o Retiro Esportivo. 
Precisamos de voluntários em várias áreas e temos certeza que 
você encontrará uma para melhor servir! Nossas reuniões 
acontecem às terças-feiras, às 19h30, aqui na igreja. Não fique 
de fora! Mais informações com Eduardo Montenegro pelos 
números (82) 99611-5538/98856-3661.

OFERTA DE CEREAIS

O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma oferta 
de cereais, que pode ser, pelo menos, 1kg de arroz, feijão, 
farinha, fubá ou qualquer outro alimento não-perecível, nos 
cultos de Santa Ceia, sempre realizados no segundo domingo de 
cada mês, a fim de montarmos cestas básicas e auxiliarmos 
nossos irmãos que estão com alguma dificuldade. Firme esse 
compromisso com Deus e com seu próximo!

“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso 
a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do 

alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-
se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim 

também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.” 
Tiago 2:14-17

REUNIÃO DE CASAIS

Restaurando a Família: este será o tema da nossa próxima 
reunião de casais no sábado, 28 de maio, às 19h30, aqui na 
igreja. O Ministério Vida Melhor e o Grupo Pequeno Laço 
Eterno convidam os casais de namorados, noivos e casados 
para refletirem sobre o tema e firmarem seu relacionamento 
em Deus. Ao final da reunião, haverá um momento de 
comunhão com lanche e, por isso, sugerimos que as mulheres 
tragam pratinhos de doces ou salgados e os homens 
refrigerantes ou sucos. 

DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA

No próximo domingo, dia 22 de maio, nossa igreja será parte do 
DIP (domingo da igreja perseguida). Esse é um dia em que a 
igreja mundial se une em oração em favor dos nossos irmãos 
que são perseguidos por causa da sua fé em Cristo em Jesus. 
Este ano o tema do DIP é "Esperança para a igreja no Iraque e na 
Síria". Venha, ore e envolva-se com nossos irmãos perseguidos 
ao redor do mundo.

CURSO DE CAPACITAÇÃO - PAJA

"O Brasil é o 8° país com maior número de analfabetos 
adultos", diz a Unesco. É possível mudar essa realidade? Se 
você acredita e quiser ser um dos agentes dessa mudança, 
venha participar conosco no sábado, dia 21 de maio, das 14h às 
17h30, aqui na nossa igreja, do curso de capacitação no 
Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PAJA), que 
será ministrado pela missionária Aline da Jocum. Neste dia, 
será apresentado o programa e todo material utilizado para 
realização da alfabetização. Todo material é gratuito e você 
receberá certificado. Haverá o investimento de R$5,00 para a 
realização de um coffee break. Os interessados devem se 
inscrever pelo link https://goo.gl/7tOBfI. Mais informações: 
www.ibraema.org.br.

CONFERÊNCIA PERTURBADORES

Com o tema Ação, a Gênesis promoverá a segunda edição da 
Conferência Perturbadores nos dias 3 e 4 de junho. A inscrição 
para o evento custa R$ 10,00 + 1kg de alimento. Os ingressos 
estão à venda na secretaria da igreja ou no final dos cultos com 
a juventude. O alimento deve ser entregue no primeiro dia da 
conferência. A pré-venda das camisetas começa hoje. Faça 
logo sua reserva! Acesse ibgenesis.com.br para mais 
informações.

JANTAR DOS NAMORADOS

O mês mais romântico do ano está chegando e você já pode ir 
preparando seu coração, porque teremos um jantar maravilhoso 
“Na Roça” com muitas novidades e um clima favorável de 
romance no ar para namorados, noivos e casados. O jantar será 
no dia 11 de junho, às 19h, e os ingressos estão à venda, 
custando R$ 60,00 por casal. Mais detalhes em breve!


