
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

"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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Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-510 JULHO

15 a 17 JULHO
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
na Gênesis, às 18h

RETIRO ESPORTIVO
Externo (fora)

ESPAÇO BUSINESS

09 JULHO

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

26.Jun : Sônia Venir

26.Jun : Karlla Maria

27.Jun : Adnaide dos Santos

28.Jun : Maria Helena

29.Jun : Maria Barbosa

29.Jun : Maria Roseane

02.Jul : Rosângela Barbosa

 98846-7074)

 99101-5623)

 98702-3656)

 98838-1495)

 98885-7109)

 99642-7385)

 98878-1918)

SUSTENTAR CONSULTORIA
Consultoria em Meio Ambiente, Segurança e 

Medicina do Trabalho. Serviços: Serviços:

Elaboração de Licenciamentos, Projeto de 

Incêndio, Gerenciamento de Resíduos, e outros.

Fones: 82 99316.1898 (Oi)/99627.6618 (Tim)

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: 99801-1000

Feliz Aniversário!

CNPJ: 04.629.869/0001-50

þ



pastorguilherme@ibgenesis.com.br

“E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua 
mulher Abigail; e era a mulher de bom entendimento e 

formosa; porém o homem era duro, e maligno nas 
obras, e era da casa de Calebe.”

(I Samuel 25:3)

É de Gabriel Colpi uma das frases mais interessantes sobre 
o uso da inteligência: “Não existe gente burra. Só existe 
gente com preguiça de ser inteligente.” A vida não perdoa 
quem não quer não desenvolver a arte de pensar, de 
observar antes de emitir juízo ou ação. 

Dizem que a história é verídica. No Curso de Medicina, o 
professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! - responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem 
prazer em tripudiar sobre os erros dos alunos.
- Tragam um feixe de capim, pois temos um asno na sala. - 
Ordena o professor a seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! - Replicou o aluno ao auxiliar do 
mestre.
O professor ficou irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era 
Aparício Torelly Aporelly (1895-1971), o 'Barão de Itararé'. Ao 
sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso 
mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins 'NÓS TEMOS'. 'NÓS' 
temos quatro: dois meus e dois seus. 'NÓS' é uma expressão 
usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com o 
capim.

O caso de Abigail é parecido como o do Barão de Itararé. 
Ambos foram exímios observadores das perguntas que a vida 
nos faz. A coisa parecia não dizer respeito a ela, mas passou a 
observar os riscos que seu marido estava correndo, e resolveu 
agir e agir com pressa. Um pouco mais de lerdeza e nenhuma 
ação inteligente motivada na sua arguta observação chegaria 
em tempo. Isto me faz entender que não basta ter a mente 
observadora, não basta agir com inteligência, tem que ser 
proativo, há de ter que se agir rápido se quiser lograr sucesso. 
Quando Abigail agiu em defesa do marido, também estava 
agindo em defesa de Deus e da história de Israel. Acho que as 
motivações estavam equilibradas, ela não queria ver seu 
marido morto, tampouco que o futuro rei de Israel manchasse 
suas mãos com um homicídio que o desqualificaria no meio da 
sua jornada. Afinal, a vida é um teste, receberemos o 
cumprimento do plano proposto por Deus à medida que 
respondemos bem aos testes que ela nos faz. 

Com quais elementos Abigail trabalhou? Ela manifestou um 
coração completamente isento de rancor ou mágoa. É burrice 
manter um coração rancoroso. A Bíblia nos fornece uma forte 
referência do comportamento grosseiro de Nabal, o que sugere 

UMA MENTE QUE OBSERVA

SANDUBA NIGHT

O Retiro Esportivo está quase chegando mas você ainda pode 
abençoar e ser abençoado. 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.

as dificuldades que sua esposa porventura deveria ter no seu 
convívio com ele. Isto não foi em absoluto levado em conta, ela 
defende com suas ações o marido como se ele fosse o mais dócil 
dos homens. Era informada, sabia que Davi era o homem que 
venceu Golias, alguém que havia sido ungido pelo profeta e que 
aguardava apenas sua hora de se tornar o rei de Israel. Sua 
atitude além de inteligente aplacou a ira de Davi. Ela prepara 
muito mais alimentos do que Davi poderia esperar, e correndo 
vai a ele entregá-los. Era uma oferta agradável de remissão do 
pecado manifesto pelo marido. Agiu como Cristo, se fazendo 
pecadora no lugar do marido. Por isto seu nome é honrado. O 
marido nem soube, mas a atitude sábia de Abigail aplacou 
reações, soprou sobre a história bons ventos, mudou destinos. E 
você? O que tem modificado com sua mente? Quais as atitudes 
inteligentes que você manifesta tem mudado o destino e a 
história de vidas?

- FIM -

CAMISA RETIRO ESPORTIVO

Já estão a venda as camisas do próximo Retiro Esportivo! Não 
perca a oportunidade de adquirir um lindo produto e ainda 
contribuir com uma ação que resgata vidas. As camisas custam 
R$ 32 à vista e R$ 35 no cartão de crédito. Lembrando que toda a 
renda é revertida para o Retiro Esportivo. 
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