
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)

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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

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
82-99190.9880

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

"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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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-514 JULHO

20-22 JULHO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

RETIRO ESPORTIVO
na Chácara do Cigano

ESPAÇO BUSINESS

JULHO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50
PORTAS ABERTAS - GERAÇÃO ATIVA
externo

14
CULTO UNIÃO FEMININA GÊNESIS
19h, no templo

08.Jul : Elaine Patrícia
08.Jul : Márcia Maria
09.Jul : Nívia Helena
09.Jul : Marcos Antonio
09.Jul : José Alcir
09.Jul : Mirela Azevedo
09.Jul : Gabrielly Elita
10.Jul : Emerson dos Santos
11.Jul : Eliege de Lima
11.Jul : Graciete Maria
11.Jul : Aisha Vitória
11.Jul : Elizabete Martins
14.Jul : Viviane L. Acioli

 98872-3584)
 99109-3063)
 98866-0512)
 99697-2073)
 98818-9049)
 -)
 99158-6602)
 98891-9189)
 98729-8554)
 98868-0812)
 98816-2725)
 99645-1550)
 98858-5818)

PITSTOP DOS BICHOS
Clínica veterinária. Fazemos consultas, exames 

laboratoriais, vacinas, tratamentos, rações,

medicamentos, acessórios em geral para pets,

banho e tosa e taxi dog.

Fones: (82) 4101-0043 / (82) 98843-5090

Aceitamos todos os cartões!

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!

Palavra do pastor - Pág. 2



dilsondbs@gmail.com

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, 
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 

carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me 
amou, e se entregou a si mesmo por mim”. 

(Gl  2:20”)

Um ensino que recebemos,  ainda quando criança, é sobre os 
três estados da água, os quais são: sólido, líquido e gasoso. 
Cada um desses têm características específicas, que 
possibilitam identificar em qual estado essa está, por exemplo, 
o líquido tem como principal característica ter suas  partículas
menos unidas, não tendo uma  determinada,  com forma flui
mais facilidade, já o sólido é o inverso, suas partículas são 
unidas, a forma é identificável e não flui, permanecendo 
conforme o padrão estabelecido.  A partir dessas e outras 
características, o sociólogo Zygmunt Bauman formulou suas 
considerações sobre uma sociedade pós-moderna, segundo o 
seu conceito de "relações líquidas, formulado, por 
exemplo, em Amor Líquido, as relações amorosas 
deixam de ter aspecto de união e passam a ser mero 
acúmulo de experiências, e a insegurança seria parte 
estrutural da constituição do sujeito pós-moderno, 
conforme escreve em Medo Líquido.” Essa liquidez 
observada pelo sociólogo, sempre existiu, todavia com menor 
intensidade. Hoje vivemos a era da informação, que é a fonte 
primária para estabelecer as principais mudanças 
comportamentais, nunca uma geração recebeu uma 
quantidade tão grande de informação como esta, 
principalmente, devido ao advento da internet, logo, se 
queremos viver a solidez do caráter de Cristo, precisamos ter 
como fonte fundamental a Bíblia, pois ela é quem fornece 
as características sólidas de Seu caráter. O Apóstolo Paulo 
primava pela importância de buscar em Cristo todo referencial 
para o viver Cristão, ele não se privou de exortar a igreja de 
Gálatas e alguns líderes cristãos, por se deixarem levar por 
mensagens que colocavam em xeque a salvação pela fé em 
Cristo. Ele em sua carta aos Gálatas, por exemplo, critica o 
comportamento dos irmãos daquela cidade, porque mudaram 
tão depressa suas convicções em relação ao Evangelho 
“Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele 
que vos chamou à graça de Cristo para outro 
evangelho,... - Gl 1:6“. Isso aconteceu, porque um grupo de 
judeus queriam que os gentios fossem “convertido ao 
Judaísmo” através da circuncisão, queriam de algum modo 
acrescentar esse critério à salvação, porém Paulo resistiu e não 
cedeu às pressões - “Não nos submetemos a eles nem por 
um instante, para que a verdade do evangelho 
permanecesse com vocês. Gl 2:5”, além de não ceder, 
repreendeu Pedro um dos principais líderes da igreja 
“Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o 
face a face, por sua atitude condenável. - Gl 2:11”, 

CRISTIANISMO LÍQUIDO OU 
SÓLIDO: QUAL É O SEU?

porque esse estava ora vivendo como um  ora como não judeu,
um judeu, querendo ser “politicamente correto”, com essa 
atitude, o líder Pedro iria abrir espaço para que outro evangelho 
fosse anunciado e vivido pela igreja. 

Portanto se os discípulos que viveram numa era em que os meios 
de comunicação não eram tão abundantes, sofreram com a 
insegurança, a não convicção, a incerteza, a liquidez 
provocadas por mensagens falsas, precisaram, diante desse 
cenário, da palavra de exortação que o Apóstolo Paulo deu com 
tanta propriedade para trazê-los ao evangelho centralizado em 
Cristo,  imagine nós que somos bombardeados com uma 
quantidade de informação incontável, precisamos mais do que 
nunca voltarmos para o estudo sistemático da palavra de Deus, 
para que possamos aprender com Cristo e poder declarar como 
Paulo “...já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim... Gl 2:20”.

- FIM -

CAMISAS RETIRO ESPORTIVO

O Ministério de Esportes confeccionou dois lindos modelos de 
camisas com a temática do Retiro "De cabeça para baixo", com o 
objetivo de arrecadar fundos para o evento. As camisas são 
ideais para prática esportiva e custam R$ 35,00 à vista e R$ 
40,00 no cartão de crédito. Adquira a sua ao final dos cultos e 
contribua para a realização deste retiro que tem abençoado e 
transformado tantas vidas!

RETIRO ESPORTIVO

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! Após 
os cultos, a organização estará de plantão para inscrições e 
esclarecimento de dúvidas.

EJAD - ÚLTIMAS INSCRIÇÕES

Se você tem entre 12 e 20 anos e ainda não se inscreveu para o 
Encontro de Jovens e Adolescentes (Ejad), corra! Já estamos 
com lista de espera para vagas masculinas e pouquíssimas 
vagas femininas. O evento, que tem como tema "Cristianismo 
Líquido", será de 25 a 27 de agosto, no Rancho Pé de Pinhão, 
em Marechal Deodoro-AL, e custa R$ 150,00.

Mas se você não está mais na faixa etária para participar, não 
fique triste! Você pode servir conosco trabalhando para que os 
jovens e adolescentes que participarão sejam impactados pelo 
Senhor e tenham suas vidas transformadas. Ficou 
interessado? É só procurar a equipe de inscrições ao final dos 
cultos, no stand do evento próximo à livraria da igreja.

ESCOLA DE EVANGELISMO

O ministério de evangelismo e missões promoverá pela 
primeira vez a Escola de Evangelismo. O curso, exclusivo para 
membros da Batista Gênesis, terá duração de um mês e uma 
parte prática de três dias, que será desenvolvida na cidade de 
Pindoba-AL.

As aulas iniciarão dia 27 de julho e as inscrições já podem ser 
r e a l i z a d a s  v i a  f o r m u l á r i o  o n - l i n e  p e l o  l i n k 
bit.ly/escoladeevangelismo, porém as vagas são limitadas. O 
investimento para o curso é de R$ 50,00 + 1kg de alimento. 
Este valor cobre todo o material da parte teórica e custos da 
vivência.

Mais informações: www.ibgenesis.com.br / Erivaldo Farias - 
98823-7317 / Carolina Neris - 99900-3733.

PEÇA A CRUZ

No dia 11 de agosto, às 19h30, o ministério Geração Ativa 
promoverá a peça A Cruz. Os ingressos já estão à venda com os 
adolescentes e custam R$ 5,00. Os valores arrecadados serão 
destinados ao Ejad. Chama os amigos, os familiares e vem!

Sinopse: Fugitivo desde os seus 11 anos e depois de ter 
viajando o mundo em busca de se tornar alguém de quem 
possa se orgulhar, o médico Lucas retorna à sua cidade natal. O 
antes menino pobre conquistou uma vida confortável e agora é 
visto como alguém de grande valor, chamando a atenção de 
todos. Mas não é só a chegada do rapaz que causa mudanças 
significativas na cidade. Coincidentemente, também chega por 
ali um certo carpinteiro disposto a dizer verdades nunca ditas. 
Conhecendo este homem, Lucas terá a difícil missão de 
escolher entre continuar lutando para manter-se cada vez mais 
alto em sua escalada por poder ou aceitar suas verdades e 
perder tudo o que mais ama na vida.

CANTINA APÓS O CULTO

Após o culto de hoje, 8 de julho, o Ministério de Esportes 
promoverá uma cantina irresistível! Por apenas R$ 5,00, você 
poderá escolher entre escondidinho, vaca atolada, pastéis de 
forno, empadão de frango e tortas, levando ainda um copo de 
refrigerante ou suco. Você sacia sua fome e ainda contribui para 
a realização do Retiro Esportivo. Esperamos você e sua família 
no hall de entrada do templo, próximo à livraria e ao berçário.


