
15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Domingo

18:00 - Culto da Família

17:00 - Intercessão

Atividades Semanais

19:00 - Futebol Feminino

09:00 - Escola Bíblica

08:00 - Consagração

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quinta

Quarta

Sexta

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Segunda

Terça

20:00 - Ensaio do Coral

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

19:00 - Intercessão

Sábado

20:00 - Culto de Cura e Libertação

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.

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Harry Tenório

pastorjesse@ibgenesis.com.br

pastorharry@ibgenesis.com.br
82-99190.9880

82-98877.2550/99990.9030

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Bráz Ferreira

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

gilvanbarbosa.al@gmail.com
82-98816.2412/99944.7125

82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Javan Medeiros

dilsondbs@gmail.com

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Luiz Carlos

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

Pastores e Presbíteros

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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"Não te apresses a sair 
da presença dele, nem 
persistas em alguma 
coisa má, porque ele 
faz tudo o que quer." 

Eclesiastes 8:3

Meditação

Às vezes estamos tão 
ocupados com o 

trabalho, estudo ou até 
mesmo com a própria 

obra de Deus que 
esquecemos o que 

realmente é 
importante em nossas 
vidas. Ter o Espírito 

Santo pertinho de nós 
é uma questão de 

busca e de tempo de 
qualidade em Sua 
presença, por isso 

aquela oração 
rapidinha cheia de 
petições deve ser 

excluída da nossa vida, 
pois o Senhor quer 
muito mais de você, 

justamente por que Ele 
têm muito mais para 

nos entregar. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-526 MAIO

27 MAIO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
19h, na IBG Praia

CULTO DE MISSÕES 
18h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

26 MAIO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nas congregações

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

21.Mai : Ericka Letícia

22.Mai : Luciene Freire

22.Mai : Stephanie Queila

22.Mai : Emília Rafaely

23.Mai : Caíque Elvis

23.Mai : Fabrício Holanda

23.Mai : Andressa Patrícia

24.Mai : Anna Clara

25.Mai : Dominique Alves

26.Mai : Gustavo Lima

26.Mai : Andréa Núbia

26.Mai : Ana Carolina

 99335-7783)

 98800-3325)

 99617-3468)

 98737-5692)

 98864-5139)

 98840-5568)

 99152-5204)

 99155-1190)

 98138-3112)

 98893-3544)

 99329-7919)

 99651-2960)

ROSIMEIRE RIBEIRO - DIARISTA
Limpo e organizo sua casa ou apartamento. 

Tenho referência de confiança. Disponibilidade

de horários nos dias de terça, quarta, quinta e 

aos sábados.

Contato pelo número 98708-8479.

LOGOTIPO PROFISSIONAL
Saia na frente e dê uma cara nova ao seu 

negócio com um logotipo profissional. Fale

com Alan e faça seu orçamento sem 

compromisso pelo WhatsApp (82) 98112-5692.

Sua identidade visual nas mãos certas!
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pastorharry@ibgenesis.com.br

E qual o verdadeiro sentido da vida? O verdadeiro sentido da 
vida, e o que produz um prazer saudável, estável, benéfico, 
que alegra de verdade o espírito é o ato de servir. Fomos 
criados para isto, e quando cumprimos o papel para o qual 
fomos criados, aí sim conheceremos o verdadeiro prazer. C. S. 
Lewis deu a razão e sustentação a sua fé ao afirmar: "Creio em 
Deus, assim como creio no sol, não somente porque o vejo, 
mas porque, vendo-o, vejo também com ele todas as outras 

Então quer dizer que não posso ter um pouco de prazer na 
vida? Não é isto que estou afirmando. Lógico que pode, porém, 
o prazer não pode ser o elo de sustentação e o sentido que você 
que estabiliza sua vida. Todos que caíram neste precipício, 
foram engodados por Satanás e pelo vício do prazer se 
descaracterizaram, arruinaram a sua vida, se distanciaram de 
Deus e do verdadeiro sentido da vida.

Talvez então alguém pergunte: “E para que serve o livro de 
Eclesiastes?” Serve para você arranjar um sentido para sua 
vida. Este é o grande dilema do livro de Eclesiastes. Salomão 
havia feito as conquistas mais significativas nas áreas da 
sabedoria, da fama, da construção de um grande império e do 
profundo saber. Viveu para ter prazer, não um pouco de prazer, 
mas muito prazer. Porém, a sua condução de vida é desastrosa 
exatamente por isto. Ele descobriu, quase tardiamente, que 
prazer por prazer não produz prazer genuíno algum, gera 
apenas aflição de espírito, vicia, o torna dependente dele. Esta 
é uma regra variável? Tenho convicção que não. Não fomos 
feitos para isto, não era este o propósito de Deus ao nos criar, e 
quanto mais vivermos em função de experimentar o sentido do 
prazer, mais vamos ficar viciados, alucinados, dependentes em 
prazer. Não há limites para quem se vicia em ter prazer. 

 “Ao riso disse: Está doido; e da alegria: De que serve 
esta?” (Eclesiastes 2:2)

Um dos livros mais espetaculares que já li na vida é o livro de 
Eclesiastes. Este mesmo que está imaginando. Ele sempre 
esteve repousando na sua bíblia sem receber muita atenção. O 
livro é um compêndio de provocações filosófica acerca das 
experiências de vida de um homem incrível. Nele, o sábio 
Salomão se torna um bisturi de Deus e visita a nossa alma com 
inquietantes percepções de vida. 

O “Ed” já o chamou de o livro mais mal-humorado da bíblia. Eu 
o chamo de o mais provocativo. Não há quem se aprofunde nas 
percepções inquietantes de Salomão, sem que faça uma 
reflexão sobre a sua própria existência. Muito do que se fez, 
muito do que se fará neste mundo por cada um de nós, não tem 
resultado construtivo algum. No capítulo 2 ele narra todas as 
suas grandes conquistas, para ao final concluir: “Nada disto 
satisfez a minha alma, tudo é canseira, enfado e aflição de 
espírito.”

VOCÊ VIVE PARA TER PRAZER?

De 20 a 22 de julho, será realizado o nosso Retiro Esportivo na 
Chácara do Cigano, na Barra de Santo Antônio. Com o tema "De 
cabeça para baixo", o evento é evangelístico e tem como 
objetivo transformar a vida de jovens da comunidade, usando 
como estratégia a prática esportiva. Se você entende a 
importância desse trabalho, já realizado há tantos anos, e quer 
ser um agente transformador de vidas, seja um voluntário! Para 
mais informações, procure o líder Hélio ou a comissão 
organizadora.

RETIRO ESPORTIVO

JANTAR DOS NAMORADOS

Certamente você já ouviu ou leu em algum lugar a frase de 
Antoine de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, que diz: "tu 
te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", não 
é? Mas um vilão desse cuidado com responsabilidade, muitas 
vezes, é o tempo. Os anos passam e parece que nos 
acostumamos a ter alguém especial ao nosso lado, sem muitas 
vezes fazê-lo se sentir devidamente valorizado. O jantar dos 
namorados deste ano quer resgatar esse cuidado e amor que 
são tão evidentes no início de uma relação a dois. Com o tema 
"Lembranças", o jantar será realizado no dia 9 de junho, às 
20h. Guardem esta data na agenda! Os ingressos já estão à 
venda com membros do Ministério de Casais.

Ressaltamos que as incrições já estão abertas e podem ser 
feitas no final dos cultos de quarta-feira ou de Domingo. 
Maiores informações com Caio: (82) 99816-0006 / 
adolescentes@ibgenesis.com.br.

No mês de agosto, nos dias 25, 26 e 27, o ministério Geração 
Ativa promoverá mais um Encontro de Jovens e Adolescente. A 
edição deste ano, Cristianismo Líquido, será realizada no 
Rancho Pé de Pinhão e a inscrição custa R$ 150,00. Podem 
participar adolescentes e jovens dos 12 aos 20 anos.

EJAD 2018 - coisas". É isto! Quando você serve, você está pleno de Deus 
porque foi feito para isto, e por isto começa a ver coisas que não 
via, a ter um prazer antes desconhecido. 

- FIM -

Acho que você merece um pouco de prazer na vida. Experimente 
esta semana servir a Deus com mais excelência, experimente 
também servir a alguém que você nem conhece, mas que 
identificou que está precisando de uma ajuda. Você verá a 
profundidade e a intensidade de prazer produzido será imensa. 
Prazer bom, prazer saudável, prazer que produz razão e sentido 
para nossa experiência de vida aqui. É para isto que viemos, 
para servir. Ao fazê-lo, ao cumprirmos a nossa missão servindo, 
teremos conhecido o sentido da vida, e o mais puro, verdadeiro 
e intenso prazer.

CRISTIANISMO LÍQUIDO

Atenção, mulheres! Anda cansada, sobrecarregada com a rotina 
e todas as suas responsabilidades? A União Feminina está 
preparando um tempo de descanso e renovo para você: Retiro 
de mulheres “aliviando as bagagens”. Confira os detalhes e 
programe-se  para participar:

Inscrições: R$ 130,00 (podem ser parceladas em até 3X – 
Parcelas regressivas a partir de abril).
Será permitido levar crianças até 1 ano de idade. 

Local: no Rancho Pé de Pinhão

RETIRO DE MULHERES

Data: de 29 de junho à de 1º de julho

CULTO JOVEM E AÇÃO MISSIONÁRIA

Se você tem a partir de 20 anos, esta notícia é para você! Nosso 
próximo culto jovem será no sábado, 26 de maio, às 19h, e terá 
uma novidade: será realizado na nossa congregação IBGênesis 
Praia, localizada no cenáculo do Maceió Mar Hotel, onde também 
realizaremos uma ação missionária às 16h30. Será uma ótima 
oportunidade de convidar os amigos, contemplar o pôr-do-sol e 
ainda ser edificado! Esperamos você! Mais informações com 
Carol Neris pelo número (82) 99900-3733.

Próximo domingo (27 de maio) é o Domingo da Igreja 
Perseguida (DIP) e, por isso, nosso culto de missões, às 18h, 
terá como tema "Índia: perseguidos, mas não abandonados".O 
DIP é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos 
perseguidos idealizado pelo Irmão André, fundador da Portas 
Abertas. Atualmente, estima-se que mais de 215 milhões de 
cristãos enfrentam algum tipo de perseguição.Este movimento 
acontece no Brasil desde 1988 e tem como objetivo servir os 
cristãos perseguidos por meio da oração e contribuição para 
fortalecê-los em meio a adversidades, além de conscientizar a 
igreja brasileira a respeito da perseguição religiosa.Não se 
omita, vamos juntos interceder por nossos irmãos indianos!

DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA

O Espaço Business foi criado para ajudar a divulgar seu negócio 
entre os membros e visitantes da nossa igreja. Envie as 
informações do seu negócio com logotipo para o e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos publicando nos 
informativos semanais. E mais, você não paga nada por isto. 
Confira o espaço na página 6 deste informativo.

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!


