
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica

16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
14:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

11:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Líderes;

Por nossos 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
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

Maceió, 04 de março de 2012 - Nº228

Ano V

informativo semanal

"Como jóia de ouro 
em focinho de porco, 

assim é a mulher 
formosa que não tem 

discrição." 
Provérbios 11:22

Meditação

Pegar o que é 
fisicamente lindo e 
profaná-lo é um 
pecado. É igual a 
desperdiçar um 

grande talento ou 
dom que alguém 

recebe para 
abençoar outros, 
mas não tem nem 

ideia por que Deus o 
deu. Não importa 
qual dom temos 

recebido, seja ele 
beleza física, talento 
atlético, intelecto ou 
qualquer outra coisa, 

devemos sempre 
lembrar que Deus 
nos abençoou com 
essas coisas para 
que abençoemos 

outros e O 
honremos!

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

09 MARÇO

Informações pág. 04

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

10 MARÇO

Seminário da União Feminina
evento da CIBISA

11 MARÇO

DICA DA SEMANA
SHOW ALINE BARROS NO GINÁSIO DO SESI

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
08/03/12

DOM (M)
11/03/12

DOM (N)
11/03/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GILVAN (8816-2412)

MÁRCIO

NALDA

MARCELO

ISAAC

KATIANE

-

-

-

Culto de Santa Ceia
em memória do sacrifício de Cristo

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

PRESB. DILSON

CAYENNE

ANTÔNIO ANDRADE

FABIANO / FABIANA

C. ANDRÉ/ANGÉLICA/ED. PINHEIRO

JARBAS

MADSON / RANILDO

-

Seminário da União Feminina
evento da CIBISA

Show da cantora Aline Barros

Participações: Eduardo Melo, Min. Rios e Banda Êxodus

Data, hora e local: Dia 10 de março, às 19h, no Ginásio do SESI

Ingressos: R$ 15,00 (1º lote) e R$ 20,00 (2º lote) a venda nas 
principais livrarias evangélicas de Maceió



QUEM DIRIGE SUA VIDA, DEUS OU
OS SEUS SENTIMENTOS?

Pr. Guilherme Guia (pastorguilherme@ibgenesis.com.br)

"Faleceu Samuel; todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o 
prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou 

e desceu ao deserto de Parã." (1 Samuel 25:1)

Aparentemente Davi havia alcançado o auge da maturidade espiritual. 
Estaria Davi preparado para governar Israel? Seria a hora de ele ser 
colocado no trono para dirigir o povo de Deus pelos vales das 
dificuldades até a presença de Deus? As suas últimas atitudes deixam 
profundas impressões acerca de seu caráter e de sua submissão a Deus 
(1 Sm 24). Mas nada como uma crise para revelar o grau de nossa 
maturidade ou o que está por baixo de nossa aparente maturidade.

“Samuel faleceu”. Com a morte de Samuel morria a última esperança 
humana de Davi ser rei. Como sacerdote e profeta era a única pessoa 
em todo o reino que não era submisso a Saul. Ele agia como homem de 
Deus, como porta-voz de Deus. Era a única testemunha, além da família 
de Davi de que este fora escolhido e ungido rei por Deus (1 Sm 16.1-3). 
E não somente isso, mas Samuel dava a Davi a certeza de que havia 
alguém orando e intercedendo por ele.

“Samuel faleceu”. Este era um momento que a sua fé, submissão e a sua 
maturidade estavam sendo acrisoladas. Acrisolar é uma palavra que 
vem do grego Crisis. São as crises que revelam o que há por dentro de 
nós. Traz à tona o verdadeiro eu de cada pessoa. E diz o texto que neste 
momento de crise, Davi foge. Na crise, Davi ainda se mostra um homem 
vulnerável aos seus sentimentos. Não orou, não buscou, não ouviu 
nenhuma palavra do Senhor. Apenas sentiu medo, insegurança; e 
guiado e controlado por esses sentimentos, tomou uma atitude suicida 
de fuga para o meio do nada. Era um homem dominado pelos seus 
sentimentos e o problema é que os sentimentos nos cegam, os 
sentimentos nos roubam a lucidez. Eles nos impedem de ver as coisas 
como elas são.

Mas graças a Deus que Ele sempre tem os seus instrumentos para nos 
trazer de volta à Palavra do Senhor. A Bíblia diz que Davi, diante da 
atitude tola de Nabal, esposo de Abigail se enche de ira, de vingança e 
decide matar Nabal, mas foi impedido por Abigail. Como foi que Abigail 
conseguiu fazer Davi deixar de ser também um Nabal? (Nabal=tolo) - 
um homem controlado pelos seus sentimentos e fazê-lo voltar a ser um 
homem segundo o coração de Deus controlado pela Palavra de Deus?

Abigail libertou Davi da influência dos seus sentimentos conduzindo a 
sua alma ao futuro. Quando estamos agrilhoados pelas correntes das 
emoções, não há nada que tenha mais poder de nos libertar dessa 
tirania dos sentimentos do que olhar para o futuro. E esse foi o 
argumento de Abigail para tirar Davi da escravidão aos seus 
sentimentos: "Perdoa a transgressão da tua serva; pois, de fato, o 
SENHOR te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do SENHOR, e 
não se ache mal em ti por todos os teus dias (...). E há de ser que, 
usando o SENHOR contigo segundo todo o bem que tem dito a teu 
respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu 
senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue 
que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas 
próprias mãos; quando o SENHOR te houver feito o bem, lembrar-te-ás 
da tua serva" (v. 26, 30-31).

Ela confronta Davi com o seu futuro. Cada palavra de Abigail foi

continua >>

04.Mar : Katherinne de Fátima Melo Araújo
04.Mar : Matheus Victor de Araújo Santos
05.Mar : Priscilla Virgínia Torres da Silva
07.Mar : Rose Karla Cordeiro Lessa Lopes
07.Mar : Jessé Pimentel Lopes
09.Mar : Max Martins de Oliveira e S. Filho
10.Mar : Edna Oliveira dos Santos

SEMINÁRIO DA UNIÃO 
FEMININA BATISTA 

INDEPENDENTE

Nos dias 09 e 10 de março estará acontecendo o 
Seminário da União Feminina Batista Independente, 
onde o tema abordado será MULHERES CHEIAS DO 
ESPÍRITO SANTO, com a preletora Carmen Cristina. 
O evento destina-se a todas as mulheres das igrejas 
batistas independentes do nosso estado e será 
realizado na Igreja Batista Gênesis. As inscrições já 
podem ser feitas com a irmã Maria José (Ministério de 
Intercessão) pelo custo de apenas R$ 20,00 por 
pessoa. Os horários são os seguintes:

Dia 09/03 (sexta-feira): das 19h às 22h
Dia 10/03 (sábado):
  - Manhã: 09h às 12h
  - Tarde: 14h às 17h
  - Noite: 19h às 22h

Para mais informações procurar a irmã Maria José.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

ATENÇÃO DIÁCONOS!

Informamos a todos os diáconos que no dia 06 de 
março (próxima terça-feira), às 20h, haverá uma 
reunião com toda a diaconia na Gênesis. Contamos 
com sua presença.

DICIONÁRIO GÊNESIS

Você não precisa mais ficar sem entender 
algumas palavras que são ditas nas 
pregações! Agora você não só vai 
conhecer melhor o vocabulário da nossa 
igreja, como também vai poder usar 
esses termos no seu dia a dia.

 * Sôfrego - ávido; impaciente; 
ambicioso.
 * Estratagema - manha; astúcia; ardil; fingimento para 
conseguir um fim.
 * Sobressalente - excedente.
 * Praguejar - rogar pragas, amaldiçoar.

Ministério de Comunicação

<< continuação

calculada para tocar, para golpear o coração de Davi controlado pelos 
seus sentimentos. E por que ela confronta Davi com o seu futuro? Porque 
os nossos sentimentos só "pensam" no aqui e no agora; eles nunca 
"pensam" no depois. Os sentimentos só "têm olhos" para o momento. São 
cegos para ver e encarar o futuro.

Na verdade, as pessoas só são dominadas e controladas pelos seus 
sentimentos porque eles nunca pensam no amanhã. Nunca se deixam 
confrontar com o dia seguinte. Nunca se deixam confrontar com as 
consequências, com as colheitas que terão que fazer amanhã.

Quem sabe você hoje está assim e quer se livrar dos tentáculos dos 
sentimentos e ser uma pessoa controlada pela Palavra de Deus? Então, é 
preciso olhar para o futuro. É preciso confrontar-se com o dia de amanhã. 
O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6 "aquilo que o homem semear, isso 
também ceifará". É preciso se confrontar com o amanhã da colheita.
Pense nisto, e que Deus nos abençoe!

FIM!
COMUNIQUE-SE!

Se você tem habilidade para escrever, editar vídeos e texto, 
fotografar, filmar ou diagramar e quer usar esse talento para 
Deus, o que está esperando para fazer parte do Ministério de 
Comunicação? Aqui é o seu lugar! Mais informações com Rose 
(8832-7163) ou através do e-mail:

comunicacao@ibgenesis.com.br

"Pois foi Deus quem nos fez o que 
somos agora; em nossa união com 
Cristo Jesus, Ele nos criou para que 
fizéssemos as boas obras que Ele já 
havia preparado para nós" Ef. 2.10

Ministério de Comunicação

TARDE COM 
O SENHOR

todas as quartas

das 15h às 17h 

na Gênesis

Todos os domingos

das 17h30 às 17h55
no templo da igreja


