
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: 21041-506 AGOSTO

13 AGOSTO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

EXPO KIDS
na Gênesis, às 19h

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

ESPAÇO BUSINESS

29 a 31 JULHO

EJAD
Externo (fora)

24.Jul : Renata Medeiros

25.Jul : Matheus Barros

26.Jul : Amanda Lacerda

26.Jul : Alex Azevedo

27.Jul : Thaysa Silva

28.Jul : Gessilene da Silva

28.Jul : Williane Cristina

28.Jul : Nadilson Firmo

29.Jul : Isabela Vitória

29.Jul : Geovanny José

30.Jul : Thiago Barros

 98856-4914)

 98805-1920)

 98849-6961)

 3328-1113)

 98848-5520)

 98865-3938)

 98815-4553)

 98826-0670)

 98821-1004)

 99135-6371)

 98842-2512)

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

Venha comigo a estas percepções: “Então Deus lembrou-se de 
Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos 
que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, 
e as águas começaram a baixar” (Gênesis 8:1). Gosto deste 
texto por razões bem distintas. A primeira delas é que sugere 
falta de relacionamento entre Noé e Deus no momento da 
travessia do dilúvio. Pode parecer incrível, mas é o que sugere 
o texto. Como Noé em um momento tão delicado não estava 
próximo de Deus? Talvez você inicialmente não concorde 
comigo, mas não é o que sugere o texto quando diz que Deus 
lembrou-se dele? A razão para isto era simples.  Enquanto os 
dias se seguiam, provavelmente Noé deva ter estado tão 
ocupado com as múltiplas tarefas a serem registradas na arca 
que faltou foco no seu relacionamento com Deus. Esta é a 
enfermidade da nossa geração. Estamos tão legitimamente 
ocupados que não reservamos um tempo de qualidade para 
Deus. Para agravar a situação ainda usamos de desculpas 
evasivas, do tipo: “Ah! Ele me compreende, sabe que nesta 
minha profissão sou consumido pelas responsabilidades que 
tenho.” Não é uma questão de compreensão e sim de prejuízos 
causados a minha vida. Um dia sem convívio íntimo com Deus 
pode significar o dia em que fiz coisas das quais vá me 
arrepender e sofrer por causa dos meus atos a vida inteira.  

Vejam um segundo estágio deste texto comigo. Um coisa bem 
interessante é que Deus também se preocupa com os animais 
que criou, e não se preocupa no coletivo, se preocupa com 
cada um deles. Você sabe aquele nome que deu aquela 
cadelinha que ganhou de presente? Deus também sabe seu 
nome. Gosto disto, isto me fala de responsabilidade 
participativa. Ele não criou os animais e os abandonou a uma 
vida livre, ele lembra de cada um deles e cuida para que 
possam sobreviver. Era desta perspectiva que o salmista 
estava enxergando Deus, um ser responsável que cuida de 
toda obra da sua criação quando compôs a belíssima melodia 
do Salmo 84:3: “Até o pardal encontrou casa, e a andorinha 
ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus 
altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu.” Ah Céus! 
Como gosto disto. Me sinto profundamente cuidado, amparado 
e protegido. Se ele individualiza o cuidado com os animais que 
criou, que não podem desenvolver um relacionamento 
inteligível com Ele por não serem racionais, imagina o seu 
cuidado com alguém que ele pode desenvolver uma amizade 
tão íntima a ponto de sermos chamados de “amigos de Deus”. 

A terceira percepção que tenho, vem da frase “lembrou-se 
Deus”. O paralelo entre a forma que Deus se lembra do homem 
é descabido com a forma que nos lembramos do outro. E o 
interessante nesta fase é que muitas vezes quando nos 
lembramos de alguém, nem sempre é para agir em seu favor. 
Mesmo quando nos relacionamos afetivamente com alguém, 
mesmo sabendo que ela está precisando de alguma coisa de 
nós, nem sempre nos dispomos a ajudá-lo. Jesus denunciou 

ENTÃO DEUS LEMBROU-SE DE NOÉ

este amor frívolo, indiferente no coração daqueles que se dizem 
religiosos e não ajudam ao próximo na parábola do bom 
samaritano. Nos resignamos muitas vezes a um hipócrita: “Vou 
orar por você”. Por que hipócrita? Porque nem isto que é o 
mínimo dos mínimos a ser feito, chegamos a fazer. Diferente do 
homem, quando Deus se lembra de nós é com para nos socorrer, 
ajudar, amparar, para nos refazer. 

A quarta e última percepção que tenho, é a forma simples que 
ele utiliza para resolver coisas complexas. Nós não sabemos se 
as águas voltaram a terra, se foram devolvidas aos rios, aos 
mares, sabemos que ele Deu uma ordem ao vento e o vento 
realizou o que precisava ser feito. Aliás e a propósito, quando 
Jesus esteve entre nós os homens também se maravilhavam 
disto: (Mateus 8:27) - “E aqueles homens se maravilharam, 
dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe 
obedecem?”

- 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

As apresentações de crianças 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 
env i a r  um  e -ma i l  p a ra  a  s e c r e t a r i a  d a  i g r e j a 
(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.

ESPAÇO BUSINESS

Conhece a novidade? O Espaço Business foi criado pensando 
em você! Envie seu logotipo junto com as informações de 
divulgação para secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos 
publicando a cada informativo. Confira o espaço na página 6.

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!

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.

CONFERÊNCIA “ESCOLHIDAS PARA 
FAZER A DIFERENÇA”

De 26 a 28 de agosto, a União Feminina promoverá a 
Conferência de Mulheres “Escolhidas para Fazer a Diferença”, 
com a participação especial da pastora Rosa Maria Valadão, do 
Rio Grande do Sul. O evento será realizado aqui na igreja e terá 
uma programação bem diversificada, atraindo mulheres das 
mais variadas idades e denominações. Os ingressos já estão à 
venda com integrantes da União Feminina, durante os cultos, e 
custam R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível. Convide a 
mãe, a irmã, a vizinha, as amigas e não fique de fora!

Para mais informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou 
entre em contato com Andrea Tenório (9 9621-7070) e Tânia 
Feitosa (9 9994-5466).

Não se esqueça:

O quê: Conferência “Escolhidas para Fazer a Diferença”;

Quando: 26 de agosto – 19h30 | 27 de agosto – 15h e 19h | 28 
de agosto – 9h;

Quanto: R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível;

Onde: Igreja Batista Gênesis;

Quem pode participar: Mulheres, desde a adolescência.
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