
Quando eu era criança minha mãe cantava muito uma música 
do Lupicinio Rodrigues e que era cantada pelo Caetano Veloso 
que dizia: “Felicidade foi-se embora, e a saudade no meu peito 
ainda mora...” Sempre achei interessante saber as motivações 
que tinha o músico ao compor uma música, porque há grandes 
descobertas aqui. Nesta música Caetano fala de dois temas 
que estão interligados, e que despertam o interesse de toda 
humanidade: felicidade e saudade. Da forma disposta, dá para 
entender que o compositor fala da felicidade aqui como um 
estado de espírito, e a notícia ruim da música é que ela foi 
embora. O que fazer para que ela volte?

O homem dá sua vida para ser feliz, esta é uma busca pessoal e 
coletiva de toda humanidade. Parece que hoje vivemos em 
função disto, e agora tem até gente que se profissionalizou 
para dar cursos ensinando pessoas a serem felizes. Você 
acredita que isto seja possível? Creia, não é pequeno o número 
de participantes destes cursos. Eles chamam isto de 
autodesenvolvimento, e promovem uma espécie de 
reprogramação mental dos participantes para que possam 
descobrir a estrada que o levará a tal da tão sonhada 
felicidade. Os temas inclusive são variados, a abordagem 
focada, e a abrangência muito ampla. De um seja feliz no 
casamento, até um encontre motivações para ser feliz na 
terceira idade, tem de tudo. Outro dia vi uma capa de um livro 
que dizia: “Seja feliz comendo saudável.” No meio e mail veio 
uma propaganda de um Coaching oferecendo um destes 
cursos com o tema bem interessante: “Seja feliz com pouco ou 
quase nada.” Gostei deste curso porque supostamente foi feito 
para os que estão sem grana, e por isto resolvi perguntar o 
custo para participar. Está pronto para ouvir?  Um mil e 
novecentos reais, com direito a um almoço e um jantar no dia 
em que ele for ministrado em um hotel. O curso roda por várias 
cidades do Brasil, o que é sintoma de que existe aderência ao 
curso.

Se você não se interessa por nenhum destes cursos, se não 
tem grana para gastar com isto, mas tem interesse em ser 
feliz, quero te oferecer o verdadeiro caminho para felicidade. E 
o melhor: De graça. Este caminho não falha, e esta direção foi 
dada por Deus. Veja o que diz o texto de Lucas 11:28 “Felizes 
são aqueles que ou vem a palavra de Deus e lhe obedecem.” 
Aqui encontramos dois elementos que são uma verdadeira 
fábrica de felicidade no espírito do homem: “Conhecer Deus 
através da sua palavra, e lhe obedecer.” É importante afirmar 
que uma coisa não funciona sem a outra, e que a nossa 
observação a estes dois pilares do desenvolvimento da mente 
humana irá certamente produzir um estado pleno de 
felicidade.

Todo curso oferece um certificado comprobatório de que 
aquele participante concluiu o curso. Ele é uma espécie de 
atestado de capacitação e aprendizado do que foi vivenciado 
no curso. Qual a garantia de que a obediência a estes dois 
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RETIRO DA FAMÍLIA 2020

Chegou o grande dia! Já estão abertas as inscrições para o 
Retiro da Família 2020. Hoje mesmo, após o culto, você e sua 
família já podem procurar os responsáveis pelas inscrições, no 
hall da igreja para se inscrever.

Local: Rancho Pé de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL

 

Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em parcelas regressivas:

Para as vagas em CHALÉ, procure os responsáveis pelas 
inscrições para saber os critérios de prioridades e os detalhes 
desse tipo de acomodação. Em caso de desistência após a 
realização do pagamento, será devolvido 50% do valor 
total pago.

As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa 
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de 
acomodação dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento 
e chalé as crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis. 

Novidade! Durante a semana estaremos lançando enquetes 
nas redes sociais com o objetivo de melhorar ainda mais a 
programação do retiro. Contamos com você para construirmos 
juntos um retiro inesquecível! Fique atento aos próximos 
informativos e acompanhe nossas redes sociais para se manter 
atualizado.

pilares do desenvolvimento humano vai nos levar a felicidade? 
Eu diria que quem prometeu sabe muito bem o que pode fazer 
por nós. Em Números 23:19, a Bíblia diz: “Deus não é o filho do 
homem para que minta.” 

É muito pouco o que pede para o muito que deseja nos dar. Eu já 
vi pessoas investindo parte importante das suas economias 
comprando coisas, viajando, consumindo, tudo por um pouco de 
felicidade. Curioso, para ser feliz posso ser de graça, sem muito 
esforço, apenas conhecendo Deus e sendo obediente a ele. E o 
que ele fará para nos realizar depois de oferecermos o que nos 
pediu? Novamente a Bíblia nos responde: Salmo 37:4 “Procure 
agradar ao Senhor, e ele satisfará os desejos do seu 
coração.” Ei, muda de lado, vem para cá, aqui você encontrará 
a felicidade que tanto almeja. E mais, a felicidade que você 
alcançou fruto de uma busca humana, elas são voláteis, 
instáveis, inseguras. Não viu o que o Caetano cantou? A dele foi 
embora... A que Deus promete dura para sempre. 

- FIM -

CULTO DE FIM DE ANO

Chegamos ao final do ano, mas 2019 ainda não acabou! 
Convidamos você e sua família a estarem conosco no nosso 
último culto do ano que acontece na próxima terça-feira, dia 
31, das 20h às 22h. É importante informar que o Gênesis Kids 
não irá funcionar neste dia e também que, em virtude da 
realização do Culto de Fim de Ano na terça-feira, não teremos 
o culto da Quarta com Deus do dia 01 de janeiro. 

CHALÉ

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 350,00

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

DEZEMBRO

até 5x

JANEIRO

até 4x

FEVEREIRO

até 3x

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios do 
Coral da IBG. Liderados pelo maestro Arthur Veiga, os coralistas 
se encontram e preparam musicais apresentações e cantatas 
para louvar a Deus. Se você deseja conhecer mais sobre esse 
ministério, procure nosso irmão Arthur Veiga ou compareça a 
um ensaio.

VOCÊ SABIA?

"Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os 
pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de 

Deus." Lucas 18:16

Toda quarta-feira, durante o culto Quarta com Deus, 
acontecem os ensaios do Coral Kids. Se você deseja inserir seu 
filho nestes momentos, compareça aos ensaios ou procure a tia 
Vera (98862-8592). Incentive seu filho no serviço ao Senhor. 

CORAL KIDSPROGRAMAÇÃO 2020 JÁ DISPONÍVEL!

Você que gosta de ficar informado sobre a programação da 
nossa igreja, veja como é fácil! Basta acessar nosso site no 
endereço ibgenesis.com.br/agenda para ter acesso a toda a 
programação de 2020 e também acompanhar nossas redes 
sociais para se manter atualizado e não perder nenhuma 
atividade. Além disso, este informativo também te ajuda a se 
manter informado sobre nossa programação. Fique ligado e seja 
um membro ativo em 2020.



Atividades Semanais

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

Domingo

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Quarta

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Terça

20:00 - Quarta com Deus

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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

19:00 - Intercessão

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

19:00 - Futebol Feminino

15:00 - Esportes

Sexta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
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 Relacionais;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Maceió, 29 de dezembro de 2019 - Nº574

informativo semanal

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 
Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-511 JANEIRO

12 JANEIRO

pastorharry@ibgenesis.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

marcelomom.2210@gmail.com

82-99990.9030

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Marcelo Oliveira

82-99934.6906

Pr. Harry Tenório

Pr. Jessé Pimentel

Pastores e Presbíteros

Pr. Guilherme Cerqueira

pastorjesse@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

82-99190.9880

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

Presb. Dilson Braga

dilsondbs@gmail.com
82-99681.8535/98851.5525

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933.7962

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6 / C/C: 26595-0

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE JOVENS
19h, no temploo

ESPAÇO BUSINESS

DEZEMBRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

31
CULTO DE FIM DE ANO
20h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC , Drywall,  Divisórias e box 

de banheiro. Av. Menino Marcelo 2000, Via Expressa

Fones: 82 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

www.multiforros.com.br

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para 

todos os eventos. Makeup social, noivas, 

formandas, ensaios fotográficos. 

Instagram: @driellinascimentomakeup

Contato/WhatsApp: (82) 99610-4944 

Aceitamos cartões!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
29.Dez : Sandra Maria

29.Dez : Salomão da Silva

29.Dez : Everton Lins

29.Dez : David de Melo

29.Dez : Luciano da Silva

31.Dez : Dioneide Nascimento

01.Jan : Elizabete Gonçalves

02.Jan : Paulo Diniz

02.Jan : Cícero Soares

02.Jan : Mariana Albuquerque

02.Jan : Erialto Timoto

02.Jan : Alexsandro Cândido

03.Jan : Luiz Carlos Santana

04.Jan : Rafael Santos Ferreira
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 99351-2123)

 -)

 98819-5044)

 98832-6111)

 98726-8825)

 98729-7184)

 98837-0117)

 -)

 98812-5807)

 98887-9284)

 99331-7052)

 98817-5565)
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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