
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 não nos 
chamou Deus para a 

imundícia, mas para a 
santificação." 

1 Tessalonicenses 4:7

Meditação

Santidade é um dos 
principais atributos de 

DEUS e uma das 
características que 

deve ser desenvolvida 
pelos discípulos de 

JESUS. E quem são os 
discípulos de JESUS, 
senão aqueles que 

seguem a Cristo? Ser 
santo é ser separado 
do que é impuro e 

consagrado ao que é 
puro. DEUS é santo e 
nEle não há nada sujo 
ou impuro. E a partir 
do momento que nós 
somos considerados 
discípulos de JESUS, 
passamos a ter como 

uma de nossas 
características a 

santidade.
Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-505 MARÇO

07 MARÇO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, na sala de aula

CULTO DE FORMATURA
às 19h30, na Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

25 a 28 FEVEREIRO

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
no Rancho Pé de Pinhão

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50
INFORMAÇÕES PÁG. 03INFORMAÇÕES PÁG. 03

19.Fev : Sônia Aparecida

20.Fev : Valdileide de Araújo

20.Fev : Damiana Vieira

21.Fev : José Roberto

22.Fev : Marília Camila

23.Fev : Thamyres Marques

24.Fev : Ariana Constante

 98874-6103   )

 98846-7504)

 98840-8063)

 98881-4538)

 94441-7761)

 98854-5958)

 98739-5560)

CONTROLLE DEDETIZADORA
Dedetização em geral, limpeza de caixa d’água

Endereço: Rua Ernani Marinho, Qd. B, Nº 5

1º andar - Clima Bom - Maceió/AL

Fones: 3353-5250/98713-1033/99946-9714

www.controllededetizadora.com.br

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

(Jó 30:15) -  “Como nuvem passou a minha felicidade.”

O poeta Lupcínio Rodrigues em dia de grande inspiração 
compôs uma música que virou uma destas melodias que 
atravessam gerações e não caem em desuso e que jamais 
envelhecem. Nela ele fala saudosamente da partida da 
felicidade, este sentimento tão desejável que vira o sonho de 
consumo de todo mundo. Nela ele diz que a felicidade foi 
embora, deixando a saudade em seu peito. 

Mas o que é a felicidade? Talvez a melhor definição que já tenha 
visto sobre a felicidade tenha sido a de Carlos Drummont de 
Andrade, que disse: “Ser feliz sem motivo é a forma mais 
autêntica de felicidade.” Todas as vezes que buscamos em 
valores externos a causa da nossa felicidade, ficamos sujeitos 
aos ataques e aos sequestros de Satanás.

Jó descobriu a volatilidade que tem a felicidade que se baseia 
nos conceitos da estabilidade, da vida mansa ou no “eu tenho 
uma família equilibrada”. Há quem se justifique afirmando ser 
feliz porque é crente e tem Deus ao seu lado. O capítulo trinta 
do livro biográfico de Jó é lacônico. Nele Jó vai tergiversar 
sobre a miséria que tomou conta de todos os cantos e recantos 
da sua existência. Agora ele não tem mais filhos, suas fazendas 
e animais que outrora produziram tantas riquezas foram 
dizimadas, não tinha mais muitos funcionários trabalhando 
para si, a sua saúde está em estado deplorável, as pessoas 
passam por ele e nem o reconhecem e a mulher, logo ela que 
foi o único bem preservado, manda ele amaldiçoar a Deus e 
morrer. Incrível o estado de miséria de Jó. Sua conclusão é a de 
que sua felicidade passou como uma nuvem que foi levada pelo 
vento.

E você? É dos que sabem valorizar a felicidade? É dos que 
motivam sua vida em alcançá-la? Pois saiba que se as 
motivações da sua felicidade forem externas, não demora e o 
inimigo virá alcançá-las, ele vivará todas as suas baterias 
contra você. Talvez nem você mesmo se aperceba quando as 
tragédias se avizinham. Como Jó, muitos vêm a vida 
comutando oportunidades, trocando de mãos a todo instante. 
O segredo é não motivar a felicidade em conquistas externas, 
como Drumont nos ensina, ela é um estado alfa da alma, o feliz 
deve ser feliz sem saber porque o é. 

Agora a questão é: Como ser feliz por ser feliz? Como desfrutar 
de uma felicidade sem causa consistente nem identificável 
para sua existência? É simples. Não existe um caminho para a 
felicidade, a felicidade é o caminho. Saber encontrar alegria na 
alegria do outro, saber desfrutar do canto de um pássaro que 
voa, ou de uma flor que desabrocha, saber se sentir vitorioso 
na vitória alheia, parece ser a forma mais concreta para 
desfrutarmos da felicidade. Como vê, ela é mais que um 
sentimento, é um estado da alma. Agora, se quer acelerar o 

FELICIDADE FOI EMBORA

processo, se quer visitar os pícaros da felicidade, vou te oferecer 
um caminho mais curto: “Se aproxime de Deus”. Há um 
prazer desmedido, desmensurado em estar na sua presença. 
Estar com ele é algo que foi feito muito mais para ser vivenciado 
do que para ser explicado, porque as palavras não cabem em 
uma experiência de contato com ele. Elas serviriam de frágeis 
elementos de comparação, não forneceriam a real identidade e o 
prazer que sentimos de estar nele. A sensação é tão boa que 
Pedro não queria mais sair dali: (Marcos 9:5-6) – “E Pedro, 
tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos 
aqui.” Venha, junte-se a nós, vamos ser feliz sem causa, isto é 
possível na sua presença. E o melhor, esta é tipicamente a 
felicidade que nunca vai embora.

- FIM -

 CADASTRO DE MEMBROS

As suas informações no Cadastro de Membros da Gênesis são 
muito importantes para nós. Com ele conseguimos 
informações importantes para saber como trabalhar com a 
igreja. Se você é membro da igreja mas ainda não fez o seu 
cadastro, solicitamos que procure um dos diáconos e solicite 
sua Ficha de Cadastro de Membro ou solicite através do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br. A ficha deverá ser preenchida e 
devolvida aos diáconos. E se você é pai/mãe, não esqueça de 
cadastrar também o seu filho(a). Se você já preencheu mas 
quer atualizar seus dados, o procedimento é o mesmo. 
Agradecemos a colaboração.

QUERO CONHECER VOCÊ

Atenção, meninas adolescentes de até 17 anos! O Geração 
Ativa está com um projeto super legal e que envolve vocês 
diretamente: no sábado (11 de março), às 16h, teremos em 
nossa igreja um momento muito especial de comunhão e 
criação de vínculo entre vocês, para que se conheçam melhor e 
aprofundem seus relacionamentos. As interessadas já podem 
procurar a Rany do pr. André para se inscrever. Não fique de 
fora! Chame as amigas e vem!  

FUNCIONAMENTO DA IGREJA 
DURANTE O CARNAVAL

Em virtude do nosso #RetiroIBG2017, todas as atividades em 
nossa igreja estarão suspensas no período de carnaval, de 
sábado (25) a terça-feira (28). Na quarta-feira, 1º de março, 
teremos nosso culto de Cura e Libertação normalmente, às 20h. 
É importante salientar que no acampamento não poderemos 
receber visitas, nem mesmo para assistir aos cultos somente; a 
programação e o acesso ao Rancho Pé de Pinhão são exclusivos 
para acampantes. Por favor, evitem constrangimentos! 

#RetiroIBG2017: O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER

Nesta terça-feira (21), às 20h, teremos o nosso culto pré-retiro, 
onde os acampantes terão momentos de oração e acesso a 
todas as informações importantes que não podem deixar de 
saber. É de extrema importância que TODOS OS ACAMPANTES 
ESTEJAM PRESENTES!

DIVULGUE SEU NEGÓCIO

Muitos irmãos tem deixado esta oportunidade passar. Então 
não perca tempo e ainda hoje envie os dados para divulgação 
da sua empresa no Espaço Business. O espaço é gratuito e foi 
criado com o objetivo de aumentar a visibilidade do seu 
negócio! Envie seu logotipo junto com as informações de 
divulgação (ramo, endereço, telefone, contatos, redes sociais, 
etc.) para secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos 
publicando a cada informativo. Confira o Espaço Business na 
página 6 deste informativo e aproveite!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2017

Você ainda não se inscreveu para o Acampamento da Família? 
Então corra que ainda dá tempo! Estão disponíveis ainda duas 
modalidades de acomodações:  alojamento, por R$ 270,00 por 
pessoa; e barracas, por R$ 200,00 por pessoa. As vagas para 
chalé estão esgotadas. A inscrição só será confirmada mediante 
pagamento, que poderá ser dividido em até 5x sem juros no 
cartão. Após o culto de hoje faça sua inscrição. Outras 
informações no nosso site (www.ibgenesis.com.br) ou com o 
presbítero Dilson Santos pelo número (82) 99681-8535.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 19 de março de 2017. Para isto 
você deve mandar um e-mail até o dia 15 de março para 
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 com todas as 
informações solicitadas.


