
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

"Porque nele se 
descobre a justiça 
de Deus de fé em 

fé, como está 
escrito: Mas o justo 

viverá da fé." 
Romanos 1:17

Meditação

A justiça pela fé! 
Você tem sofrido 
injustiças? Está 

sofrendo acusações 
e perseguições no 

seu dia a dia? ORE! 
Peça ao Senhor que 
te guarde. Peça pra 

Ele fazer os teus 
inimigos enxergarem 

o que você tem 
passado. Acredite 

que Ele é um DEUS 
VIVO! A fé em Deus 

nos faz crer no 
incrível, ver o 

invisível e realizar o 
impossível.
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Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

04 JUNHO

11 JUNHO

Mais informações na página 4

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CURSO DE CAPELANIA
na Gênesis

JANTAR DOS NAMORADOS
na Gênesis, às 19h

ESPAÇO BUSINESS

03 e 04 JUNHO

CONFERÊNCIA PERTURBADORES
na Gênesis

30.Mai : Maria Augusta

31.Mai : Thiago dos Santos

31.Mai : Marcos Alexandre

01.Jun : Samira Mendes

01.Jun : Paulo Antônio

02.Jun : Daiane Maria

02.Jun : Eunice Correia

02.Jun : Patrícia Martins

 98868-7752)

 98835-4669)

 99922-1954)

 99381-9366)

 98834-1761)

 -)

 98835-0413)

 99117-2270)

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

 “Naquele dia quebrarei o arco de Israel 
no vale de Jezreel”

(Os 1:5)

Dizem que paciência tem limite, mas será que a de Deus 
também tem? Ah! Acho que não, pode pensar alguém assim. 
Mas tem sim, pode crer nisto. Mesmo sendo Deus, tem uma 
hora que a sua paciência acaba. E quando isto acontece, pode 
crer nisto, a coisa não fica boa para a gente.

A arrogância de Israel havia chegado no cúmulo do limite de 
Deus. Eles entravam em crise, clamavam a Deus. Ele ouvia o 
clamor, a oração do seu povo, vinha em socorro, livrando-o das 
mais diversas crises pelas quais passaram, os abençoava e 
quando estavam desfrutando um momento bom, pisavam na 
bola, esqueciam-se de Deus, serviam a outros deuses, não 
queriam papo com Deus. Todas as vezes se davam mal, porque 
não há possibilidade de nos darmos bem distante da presença 
de Deus. Você pode até dizer que isto não é verdade, porque 
conhece alguém que se deu muito bem na vida vivendo bem 
distante da presença de Deus. Eu digo este é o momento mais 
perverso da vida humana, quando somos guiados pelos “falsos 
sinais externos”, aqueles que apontam para uma indicação 
errada. O indivíduo tá indo feito uma “cabra cega” para o 
despenhadeiro e não consegue enxergar. Daqui a pouco a 
corda estica e ele vai estar asfixiado. 

Eu já vi muitos casamentos acabarem por causa a arrogância 
de um dos cônjuges. O outro está asfixiado ali, vivendo com 
seu espaço de felicidade reduzido a extemporaneidade de um 
dia de bom humor do outro, que é raríssimo, até que um dia 
não suporta mais. Isto me lembra uma senhora que me 
procurou sem chão nos pés. Ele começou dizendo: “Eu nunca 
imaginei que ele pudesse chegar a fazer isto. Cheguei em casa, 
do nada, suas malas estavam arrumadas e ele simplesmente 
me comunicou que estava indo embora”. Até tive algumas 
amigas que perderam seus maridos por causa de um adultério, 
porque eles caíram na cilada do inimigo de pensarem que a 
solução para um casamento em crise é pular fora com outra. 
Ela estava com um sentimento de culpa avassalador porque o 
seu caso não era este, havia perdido seu marido para si 
própria. Sua arrogância, sua indiferença, sua falta de 
disposição a uma mudança de atitude e de comportamento fez 
a paciência do marido acabar e ir embora. Eu não estou 
fazendo aqui apologia ao divórcio, sei que Deus odeia o 
divórcio, estou tentando lembrar o poder destruidor da 
arrogância. Paciência tem limite, até a de Deus um dia acaba. 
Nenhum casamento acaba de uma vez, o dela já vinha 
acabando aos poucos e ela não conseguiu enxergar enquanto 
dava para consertar. Arrogância cega!

A relação entre os israelitas e Deus já vinha se deteriorando 
fazia tempo, mas eles não conseguiam enxergar os prejuízos 

O PODER DA ARROGÂNCIA

que isto poderia causar. Arrogantes, viviam da maneira que 
queriam, fazendo tudo da forma que gostavam. Nos dias de 
Acabe a distância entre a nação de Israel e Deus era tão grande 
que a paciência de Deus acabou, e para caracterizar isto ele 
promove um escândalo nacional: Manda o profeta casar com 
uma prostituta que inclusive iria reincidir no erro casada, para 
mostrar que a infidelidade de Gômer, a prostituta que casou com 
Oséias, era semelhante as infidelidades do seu povo com ele e 
que a dor do profeta traído era semelhante a dele com as 
traições de Israel. Avisa ainda que “vai quebrar o arco de Israel.” 
Isto para um povo guerreiro, que estava acostumado a 
defender-se atirando flecha nos seus oponentes, era o fim da 
picada. O aviso aqui é o de que o que lhes dava segurança agora 
havia sido quebrado. Na sua arrogância Israel não percebeu que 
suas vitórias só seriam amplamente desfrutadas se eles 
entendessem que elas proviam de Deus, seu escudo, sua defesa 
e sua segurança. E que portanto a única forma de preservá-las 
era vivendo em comunhão com Ele. 

- 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

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); Noélia (98831-9905); 
Edson (98725-5717); ou Andressa (99992-5593).

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.

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.
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