
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

"Sacrifícios 
agradáveis a Deus 

são o espírito 
quebrantado; coração 

compungido e 
contrito, não o 

desprezarás, ó Deus." 
Salmos 51-17

Meditação

Às vezes não temos 
nada para oferecer 

ao nosso Pai. 
Procuramos e não 

encontramos, 
enquanto o que 

Deus quer é 
simplesmente nosso 
coração. Conhecer a 
Deus é ir mais além 

é rasgar os céus 
com o coração. É 
tocar a Deus com 
uma oração de UM 

QUEBRANTADO 
CORAÇÃO! Porque 

isso move o coração 
de Deus!

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

09 JULHO

10 JULHO
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

CULTO DE CEIA
na Gênesis, às 18h

ESPAÇO BUSINESS

25 JUNHO

MEGA GERAÇÕES ADOLESCENTES
na Gênesis, às 19h

20.Jun : Eliane de Lima

21.Jun : Patrícia Fernandes

21.Jun : Ronaldo Adriano

22.Jun : Rosa Cristina

24.Jun : Cristian John

24.Jun : Jarbas Vieira

24.Jun : Thayse Maria

 98835-3047)

 99124-8192)

 99607-4411)

 98888-7225)

 99302-3299)

 99306-0109)

 99930-9179)

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

POP BOX PIPOCA GOURMET 

Sabores exclusivos como Churros, Nutella com

Ninho, Chocolate com M&M’s e muito mais!

Shopping Parque Maceió - 2º piso

Instagram: @popboxpipocagourmet

Encomendas/contato: 99381-6086/99801-1000PIPOCA GOURMET

Feliz Aniversário!



pastorguilherme@ibgenesis.com.br

“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a 
vida eterna; e são elas que dão testemunho de mim” 

(Jo 5.39)

Neste texto encontramos Jesus exortando os judeus a 
estudarem e interpretarem as Escrituras. Num dado período da 
história do Cristianismo foi proibido que os homens 
interpretassem a Palavra de Deus pessoalmente. Quando 
ocorreu a Reforma Protestante, uma de suas marcas foi a 
possibilidade que todos tinham de estudar e interpretar a Bíblia.

A nossa obrigação de interpretarmos a Palavra de Deus vem do 
fato de todos nós sermos sacerdotes do Altíssimo: “e nos fez 
reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e 
domínio pelos séculos dos séculos. Amém” (Ap 1.6). Este 
texto está se referindo a todos os membros do Corpo de Cristo e 
não apenas sobres os pastores e líderes. Aliás, Jesus afirmou 
que “estar na Palavra” é a principal marca de um discípulo: “Se 
vós permanecerdes na minha Palavra, verdadeiramente 
sois meus discípulos” (Jo 8.31). Paulo também exorta: “A 
Palavra de Cristo habite em vós ricamente; ensinai-vos e 
admoestai-vos uns aos outros em toda a sabedoria...” (Cl 
3.16a), e ainda “Procura apresentar-te diante de Deus 
aprovado, como obreiro (...) que maneja bem a palavra 
da verdade” (2 Tm 2.15).

Devemos buscar o equilíbrio entre o que devemos aprender 
com nossos líderes e o que devemos aprender por nós mesmos 
na Palavra. É muito bom termos alguém capacitado para nos 
alimentar espiritualmente, mas não devemos nos esquecer de 
que não podemos passar toda a nossa vida 'comendo na 
boquinha'. Crescer espiritualmente, assim como crescer 
fisicamente, passa pela fase de aprender a comer com 'as 
próprias mãos', neste caso começar a estudar a Bíblia sozinho. 
Mesmo quando escutamos uma pregação de alguém muito 
capacitado, devemos analisar se aquilo que está sendo 
ensinado é verdade ou não. E isso não é rebelião contra a 
liderança da Igreja e nem afronta ao pregador, isso é nossa 
obrigação e um sinal de nobreza: leia At 17.11.

Deus deseja ser conhecido na intimidade por cada um de nós. 
Qual pai não deseja desfrutar de momentos com seu filho onde 
ele possa passar a sua experiência de vida para que seu filho 
não erre na vida? Qual filho prudente não deseja aprender com 
seu pai? Qual filho amoroso não deseja desfrutar de comunhão 
com seu pai?Deus quer falar com você através da Sua Palavra. 
Não desperdice esse diálogo. Leia e interprete a Bíblia. Escute a 
voz do Seu Pai através da Palavra que Ele pronunciou.

- FIM -

VOCÊ TEM O DIREITO E A 
RESPONSABILIDADE DE

INTERPRETAR PESSOALMENTE A
PALAVRA DE DEUS

AÇÕES EM PROL DO RETIRO 
ESPORTIVO

u  Projeto Saúde Solidária  t

Está de volta o projeto saúde solidária que oferece vários 
serviços de saúde e estét ica a preços populares. 
Disponibilizamos limpeza de pele, depilação, massagem 
moderada e anti-stress, reflexologia nos pés e esfoliação 
corporal. Os atendimentos serão feitos sempre aos sábados, até 
o dia 9 de julho. Para consulta de preços e agendamento das 
consultas, falar com Cida (98704-8498) ou Vera (98862-8592).

u  Café Regional  t

É HOJE!!! Após o culto, você e sua família vão poder desfrutar de 
um delicioso café regional por apenas R$10,00 por pessoa! 
Crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 5,00. Aproveite este 
momento de comunhão para colocar o papo em dia!

u  Noite matuta  t

A tradicional noite matuta também não poderia faltar! Comidas 
típicas, brincadeiras e muita comunhão prometem animar a 
noite da sexta-feira, 24 de junho, às 20h, na casa do Eduardo e 
Renata, localizada no Residencial Porto Belo, na Av. Jorge 
Montenegro de Barros, nº 25, Santa Amélia. O valor é uma 
pechincha: R$ 25,00 por pessoa, sô! Crianças de 5 a 11 anos 
pagam somente R$ 10,00. Os ingressos estão à venda! Adquira 
o seu, porque vai ser arretado de bom!

u  Noite do sanduba  t

No domingo, 10 de julho, depois do culto, você também não 
precisará se preocupar com lanche, porque teremos um 
sanduba de primeira te esperando + refri ou suco por apenas R$ 
5,00. Você se satisfaz e abençoa a obra do Senhor na realização 
do nosso 11º Retiro Esportivo. Comer assim é bom demais, não 
é? Os ingressos estarão à venda em breve. Fique ligado!

OFERTA DE CEREAIS

O Ministério de Ação Social conclama a igreja a trazer uma 
oferta de cereais, que pode ser, pelo menos, 1 kg 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 passando por algum tipo 
de dificuldade financeira. Firme esse compromisso com Deus, 
com seu próximo e não esqueça sua oferta!

“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

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.

INTERCESSÃO

O Senhor se agrada de que dediquemos um tempo de atenção 
exclusiva a Ele. A oração é condição essencial para a 
solidificação da nossa fé. Venha participar dos momentos de 
intercessão que ocorrem todos os domingos, às 17h e às 
quartas, 19h, na Gênesis. Aguardamos você!

ESPAÇO BUSINESS

Você já viu esta novidade no nosso informativo? Agora temos 
um espaço gratuito para divulgar sua empresa! O Espaço 
Business foi criado pensando em você! Envie seu logotipo 
junto com as informações de divulgação (ramo, endereço, 
t e l e f o n e ,  c o n t a t o s ,  r e d e s  s o c i a i s ,  e t c . )  p a r a 
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a 
cada informativo. Confira o espaço na página 6 e aproveite!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do 
mês. A próxima será no dia 17 de julho. Para isto você deve 
manda r  um e -ma i l  a t é  o  d i a  13  de  j u l ho  pa ra 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível mediante o envio 
das informações solicitadas.


	Página 1
	Página 2

