
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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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

22.Mai : Emília Rafaelly
22.Mai : Luciene Freire
23.Mai : Polyana Cristina
23.Mai : Cayque Elvis
25.Mai : Dominique Alves
25.Mai : Angélica Dantas
26.Mai : Ana Carolina
26.Mai : Ângela Cristina
26.Mai : Andréa Núbia
27.Mai : Charline Maria
28.Mai : Gislane Soares
28.Mai : Andressa Venir
28.Mai : Edilson da Silva
29.Mai : Gilberto Barboza

 98737-5692)
 99902-9924)
 98862-6607)
 -)
 98874-3579)
 98818-2992)
 99919-0692)
 99949-8334)
 98881-2390)
 99144-1798)
 99629-4326)
 99620-0945)
 99620-8818)
 3325-5015)

LEÃO IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PINTURAS - Serviços realizados em obras 

de construção civil prediais e residenciais.

Procurar irmão Eduardo Leão ou Laís Marinellen

ou pelos fones 99839-3944/98852-9626.

E-mail: timotioleaoimper@hotmail.com

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

 “Ninguém pode servir a dois senhores, 
ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará 

a um e desprezará ao outro.”
(Mateus 6:24)

O que se fez daquela paixão missionária que ardia na igreja? 
Onde está à tia Júlia que fazia bolo durante o mês para o lucro 
ofertar para missões? Sinto falta daqueles cultos em que os 
jovens vinham a frente chorando dizendo: “Eis-me aqui! 
Envia-me a mim” - (Is 6:8). Onde estão os jovens da igreja que 
juntam uma parte da sua pequena mesada, que sai pedindo 
latas, metais e jornais na rua para vender e doar o valor para 
construir igrejas no sertão como fizemos na minha geração? A 
igreja perde a razão da sua existência quando deixa de ser 
missionária. 

Jesus dividiu a nossa chamada missionária em quatro campos: 
(Atos 1:8) - “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há 
de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém (1) como em toda a Judéia (2) e Samaria (3), e até 
aos confins da terra (4).” Jerusalém poderia representar aqui 
os membros da minha família, colegas de colégio ou trabalho, 
ou ainda os amigos que estão na igreja mais ainda não fizeram 
uma decisão firme por Deus. Quem sabe o bairro do tabuleiro. 
A Judéia seria a nossa Maceió, uma cidade de um milhão de 
habitantes, um grande campo missionário. Somos apenas a 
17º capital com mais evangélicos no Brasil, com um percentual 
de 23,5%, 62,26% de católicos, 1,45% espíritas, 0,15% 
umbanda e candomblé, 2,23% outras religiões e 10,36 dos 
sem religião. A nossa Samaria podia representar Alagoas e o 
Brasil. Aí é que o campo se torna extenso e desafiador. Somos 
uma das maiores nações do mundo. Talvez você afirme: Mas 
eu não tenho como alcançar tantos. Outro dia o Marcus Júnior 
teve uma ideia simples, criar um grupo de pessoas que 
fizessem mensagens de 3 minutos para enviá-las pelo 
Whatsapp. Estava sendo guiado pelo Espírito quando fez isto. 
Ele espalhou isto por Maceió, Alagoas, pelo Brasil e pelo 
mundo. Outro dia um jogador de futebol me ligou da Arábia 
Saudita, me afirmando que não tinha havia igrejas evangélicas 
para ir na cidade que ele estava trabalhando, e que o três 
minutos era o alimento de cada dia dele. Incrível! Ainda tem os 
que se dispõem a ir até os confins da terra. O interessante é 
que Jesus diz, e quando o evangelho chegar até os confins da 
terra virá o fim. Eis a causa de ainda não está morando no céu: 
“O arrefecimento da paixão missionária.” Não estamos 
discipulando, evangelizando, anunciando Jesus como 
deveríamos. 

Quem é o culpado de tudo isto? Satanás? O mundo? A culpa é 
inteiramente minha? Acho que de tudo um pouco, mas vou 
nominar um mal evidente na nossa geração, ele é sim o nosso 
grande dilema: Estamos divididos. Entre evangelizar, anunciar 
a palavra, cumprir a nossa missão para ir morar no céu, ou 

O GRANDE DILEMA

desfrutar de uma vida boa, cheia de diversões, distrações aqui 
na terra, estamos mais ocupados com a segunda do que com a 
primeira. E o problema é a verdade bíblica anunciada por Jesus 
nos coloca em cheque, não podemos servir a dois senhores, ou 
servimos a Deus, ou servimos ao mundo. A quem você irá 
servir?

- FIM -

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. 

O DIP É HOJE!

Hoje é o dia em que nossa igreja é parte do DIP (domingo da 
igreja perseguida). 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.

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!

PROJETO SAÚDE SOLIDÁRIA

Você pode cuidar da sua saúde e ainda ajudar na divulgação do 
evangelho. Está de volta o projeto saúde solidária que oferece 
vários serviços de saúde e estética a preços populares. Alguns 
dos serviços ofertados são: limpeza de pele, depilação, 
massagem moderada e anti-stress, reflexologia nos pés e 
esfoliação corporal . Toda a renda será revertida para o retiro 
esportivo. Os atendimentos serão feitos entre os dias 28 de 
maio e 10 de julho, sempre aos sábados, das 8h às 17h; na 
rua Tereza de Azevedo, nº 1174, Farol. Para consulta de preços 
e agendamento das consultas entre em contato com Cida 
(98704-8498) ou Vera (98862-8592).

CURSO DE LIBRAS

Sabia que a Língua de Sinais é o segundo idioma oficial do Brasil? 
Além disso, ela proporciona mais agilidade no seu raciocínio, 
destaque no currículo, aproximação com o público surdo e 
quebra de paradigmas e preconceitos. Se você quer vivenciar 
tudo isto, chegou a oportunidade que faltava: curso intensivo de 
libras na Gênesis! Mas não perca tempo, só temos 30 vagas!

Quando: de 26 de maio a 8 de julho, sempre às quintas e 
sextas-feiras;

Horário: das 19h às 21h;

Quanto: R$ 15,00;

Por quem: Klewerson e Wesley (professores surdos);

Mais informações: Miriam (99622-2228); Noelia ( 98831-
9905); Edson ( 98725-5717); ou Andressa ( 99992-5593).


