
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

"Eu os estou enviando 
como ovelhas entre 

lobos. Portanto, sejam 
astutos como as 

serpentes e sem malícia 
como as pombas." 

Mateus 10:16

Meditação

Ser astuto como uma 
serpente não quer dizer 
ser enganador. Significa 
ser atento e prudente. 

Como Cristão, buscando 
viver de forma honesta e 

correta, não faltarão 
ocasiões em que outras 
pessoas tentarão tirar 

proveito da sua 
honestidade. Contudo, 
nada que o inimigo faça 

justifica recorrer às 
mesmas atitudes. 
Quando tentamos 

revidar, ou até às vezes 
apenas nos defender, há 

um perigo de cair no 
pecado, é por isso que 

também é preciso saber 
agir como as pombas. 
Peça a Deus o controle 

do Espírito em situações 
de confronto ou ataque. 

Ele é fiel e atenderá. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-523 JULHO

29 a 31 JULHO
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

REMEMBER RETIRO ESPORTIVO
na Gênesis, às 19h

EJAD
Externo (fora)

ESPAÇO BUSINESS

15 a 17 JULHO

RETIRO ESPORTIVO
Externo (fora)

17.Jul : Carolina Calheiros

17.Jul : Gabriela Calheiros

17.Jul : Isabella Juliana

18.Jul : Henrique Rafael

18.Jul : Elisabeth Perciano

21.Jul : Ana Beatriz

21.Jul : Cayse Evellyn

23.Jul : Daniel Gonçalves

23.Jul : Jonathan Anderson

23.Jul : Waunia Gleicy

23.Jul : Rosemary Correia

 98859-5124)

 98861-9581)

 98813-9302)

 99943-1593)

 98828-4781)

 -)

 -)

 98860-0816)

 3324-3050)

 98819-0099)

 98801-4839)

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 seu negócio pelo secretaria@ibgenesis.com.br

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CRIE E ATIVE
Projete sua casa, seja feliz e extraia o máximo 

do seu potencial. Crie sua casa conosco e ative 

sua vida. Fale conosco: José Renan: 

(82) 99995-5554 / 99319-0281 / 99612-0050

crieeative@crieeative.com / www.crieeative.com

CNPJ: 04.629.869/0001-50

U



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. 
Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece 

por um pouco, e depois se desvanece.”
(Tiago 4:14)

Uma canção popular de muita inspiração nos leva a refletir 
sobre o poder que o futuro exerce nas emoções humanas e 
como faz bem ao homem confiar os seus destinos nas mãos de 
Deus. 
A música dizia assim: “Como será amanhã? Responda quem 
puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus 
quiser...”

A incerteza do amanhã sempre pertubou e fascinou o homem. 
O seu espírito é curioso, intranquilo, inseguro e as inscertezas 
produzem muita inquietação em seu coração. Foi observando 
isto que Satanás inventou e aprisiona milhões de pessoas com 
a estratégia de pseudo revelar o que vai acontecer amanhã 
através dos astros com os astrólogos, dos búzios com os 
advinhos, da leitura de mãos com os ciganos, entre tantos 
outros que ganham a vida com o charlatanismo de advinhar o 
futuro.

Atos 16:16-18 nos conta de forma bem interessante como isto 
se dá no mundo espiritual. Uma moça era possuída por um 
demônio e ele a levava a advinhar a vida do povo. Na verdade 
era uma escrava, seus senhores ganhavam muito dinheiro com 
esta “pseudo habilidade” que tinha. Há até alguém que dá um 
nome belo a isto, mediuninade, mas Paulo apóstolo percebeu 
que o nome correto para isto era outro: possessão malígna. E 
lógico, como a menina o importunava reafirmando 
positivamente o seu ministério, aquilo o incomodou. Fazer 
fama através de mim? Ah! Isto você não vai conseguir 
demônio. Assim deve ter pensado Paulo. Sim, porque ela 
funcionava como um sórdido megafone que divulgava agora o 
ministério do apóstolo. Cheio de discernimento, Paulo resolveu 
acabar o sofrimento daquela menina expulsando aquela casta 
de demônios. O efeito veio de imediato, na forma de duas 
reações distinhas. Para menina, de alívio, porque a opressão 
que ela sentia iria sumir assim que aquela casta de demônios 
saísse do seu corpo. Mas para os “seus donos” de profundo 
desapontamento e consternação porque a fonte de inheiro que 
tinham, agora havia acabado. Nunca mais ela advinharia a vida 
de ninguém.

O certo é que Jesus identificando toda estratégia opressiva do 
inimigo, que produzia tanta intranquilidade no coração dos 
seus seguidores, várias vezes ministrou ao coração dos 
discípulos sobre o tema. Era uma maneira de livrá-los das 
preocupações com o futuro. Gosto da metodologia de Jesus de 
libertação da opreção humana, porque nem toda opressão é 
demoníaca. Ele fazia isto com ensino, e em um destes ensinos 
ele chegou a afirmar: (Mateus 6:34) – “Não vos inquieteis, 

O MEU FUTURO

pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si 
mesmo. Basta a cada dia o seu mal.” Com ele aprendi a 
descansar em Deus em relação ao futuro. Com ele descobri que 
alimentar a minha mente com preocupações humanas em 
relação ao futuro equivale a abrir portas para o inimigo entrar. A 
bíblia diz que Deus cuida de mim enquanto durmo (Salmo 
127:2). Depois que decobri isto, para que vou me preocupar 
com o futuro?

- FIM -

2ª EXPO KIDS

Atenção, papais e mamães! O Ministério Kids já está a todo 
vapor preparando a nossa 2ª Expo Kids. Com o tema “Ganhar 
crianças para Cristo é melhor que ganhar medalhas de ouro”, o 
evento acontecerá no dia 6 de agosto, às 19h, aqui na igreja. E 
você já pode inscrever seu filho por apenas R$ 5,00. Mais 
informações com as tias do Kids.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Hoje tem apresentação de crianças! Elas ocorrem sempre no 3º 
domingo do mês. A próxima será no dia 21 de agosto. Quer 
consagrar seu filho ao Senhor? Então você tem até o dia 17 de 
agosto para enviar um e-mail para a secretaria da igreja 
(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.

TESTE DE LITURGIA

No próximo domingo (24), a liturgia do nosso Culto da Família 
terá algumas alterações. Faremos algumas pequenas 
modificações em caráter experimental, porém o horário de início 
permanecerá o mesmo, às 18h. Até lá!

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, telefone, 
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!

GRUPOS PEQUENOS

O Grupo Pequeno é uma expressão da igreja, onde os 
participantes cuidam uns dos outros, estudam a bíblia, 
encontram um lugar para servir e compartilham a vida. Se você 
ainda não está integrado a um Grupo Pequeno gostaríamos de 
oferecer a você esta oportunidade de crescimento espiritual e 
cuidado. Temos grupos em diversos lugares do bairro e da 
cidade, com um perfil que atenderá certamente ao seu 
momento de vida. Interessou? Então procure o Marcelo ou 
entre em contato pelo grupospequenos@ibgenesis.com.br ou 
pelo (82) 99933-7962.

MEGA CULTO

Convidamos todos os que tem entre 12 e 16 anos a 
participarem do Mega Culto que ocorre aos domingos, às 
18h15, na sala de aula do primeiro andar, com exceção em dias 
de santa ceia. Temos tido momentos abençoados com muito 
louvor e adoração a Deus. Você não vai querer ficar fora dessa, 
vai?! Estamos lhe esperando!

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!

É NOVO AQUI?

Você é muito bem-vindo, sua presença nos alegra muito! 
Queremos conhecê-lo e ajudá-lo com mais informações sobre 
nossas atividades. Somos uma igreja alegre, ativa e damos 
liberdade ao Espírito Santo para agir. Procure nosso Ministério 
de Integração e conheça-nos mais de perto. SEJA BEM-VINDO!

OPORTUNIDADE

O Ministério de Comunicação atua em diversas áreas dentro a 
igreja com o objetivo de manter a igreja e a sociedade 
informada. Para isto, estamos precisando de voluntários que 
tenham experiência na criação de artes gráficas e 
conhecimento nos principais programas de criação (Photoshop 
e CorelDraw). Os interessados devem procurar a Rose Ferreira 
pelo comunicacao@ibgenesis.com.br ou pelos telefones (82) 
98832-7163 / 99648-8667.
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