
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

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, 07 de abril de 2013 - Nº272

informativo semanal

"Entrega o teu 
caminho ao Senhor; 

confia nele, e ele tudo 
fará." 

Salmos 37:5

Meditação

Quantas vezes nos 
pegamos preocupados 

com as nossas 
necessidades físicas, 

financeiras, familiares, 
sentimentais, entre 

outras, e esquecemos 
que existe um Deus no 

controle de nossas 
vidas. Quando 

entregamos o nosso 
caminho ao senhor 

devemos confiar e ter 
a certeza de que Ele 
tudo fará, como não 

podemos fazer 
sozinho, devemos 

deixar tudo no 
controle das Suas 
mãos. O segredo é 

não tomar de volta a 
preocupação, pois 

quando é difícil ainda 
podemos fazer, mas 

quando se torna 
impossível Deus 
começa a agir. 

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

Contatos
 (82)3342.2881

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

13 e 14 ABRIL

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

19 a 21 ABRIL

CULTO COM PR. ARLINDO BARRETO (BOZO)
às 17h30 (Sábado) e 18h (Domingo) na Gênesis

20 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
14/04

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANDRÉ ELI (9936-2233)

ACAMPADENTRO JOVEM
Organização: Geração Atitude

DOM (M)
14/04

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

ELENI

ANTÔNIO ANDRADE

BONIFÁCIO/EDILENE

C.ANDRÉ/ANGÉLICA/CAYENNE

HÉLIO

EDUARDO PINHEIRO/FABIANO

-

VIII ECC
Encontro de Casais com Cristo

QUA
10/04

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

NALDA

GILVAN

HÉLIO

DANI

-

-

-



PALHAÇO BOZO NA GÊNESIS

Nos dias 13 e 14 (próximo sábado e 
domingo) estaremos recebendo o Rev. 
Arlindo Barreto (o palhaço Bozo original) 
na  Gênes is ,  às  18h.  E le  es tará 
apresentando seu show no Sábado, a 
partir das 19h30 e no Domingo, às 18h, 
ele estará dando seu testemunho de vida. 
Se programe e chame seus amigos e 
familiares para testemunhar do que Deus 
tem feito na vida dele, além de se divertir 
dando muitas risadas. O show é para TODAS as idades! 
Esperamos você!

Show do Bozo  |  13.Abr  |  19h30  |  na Gênesis
Testemunho  |  14.Abr  |  18h  |  na Gênesis

AS LEIS DE DEUS NUNCA FALHAM
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

09.Abr : Lizandra Dianna J. de Amorim

10.Abr : Rebeca Joyce Silva Lima

11.Abr : Mirlane Taciana de Lima Galvão

12.Abr : Mateus Saulo Santas Correia e Sá

13.Abr : Kevim de Lima Chaves

13.Abr : Gladys dos Santos da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 3326-3149

 3033-9035

 9327-0200

 9381-5192

 8892-5153

 9933-2544

As leis de Deus nunca falham, ensinou-me um ancião de 
muitos dias, se referindo ao amor. Ele tinha muita razão, “ame 
e você vai colher o amor de volta. Semeie a indiferença, o 
desprezo, o ódio, o rancor, e vai colher o que plantou”. Jacó é 
um bom personagem a nos emprestar seu exemplo aqui. Ele e 
foi um trapaceiro, durante parte significativa dos anos de sua 
vida enganou. Enganou seu pai, se passando por seu irmão na 
hora da transferência da primogenitura. Enganou Esaú, seu 
irmão comprando seu direito de primogênito por um prato de 
comida. Lá na frente ele se apaixonou por uma mulher, e seu 
sogro o trapaceou, dando a ele a mulher que não amava (Gn 
29). Trabalhou por Raquel, mas recebeu Lia. Enquanto a 
primeira era belíssima, recebeu a feia como pagamento do seu 
trabalho. Colheu o que plantou.

O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos gálatas, diz acerca 
do tema, que: (Gálatas 6.7) - “Não erreis: Deus não se 
deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, 
isso também ceifará”. Aqui temos a infalível lei da 
semeadura. O lavrador que plantou colhe exatamente o que 
plantou. Neste capítulo ele aborda o tema escrevendo a 
homens espirituais, pessoas que desenvolvem uma percepção 
aguda, que enxerga mais que a média das pessoas por ter uma 
visão além da natural. Ele diz que aquele que foi ofendido, no 
lugar de revidar, deve tratar o ofensor com espírito de 
mansidão. Será fácil? Lógico que não. A natureza humana é 
inclinada a retribuição, somos tentados a dar o troco de volta. 
Ao invés disto, o Senhor nos propõe a levar as cargas um dos 
outros. O apóstolo lembra-nos que a questão aqui é a de não 
negligenciarmos o padrão recebido de Cristo, quando afirma: 
(Gálatas 6.9) – “E não nos cansemos de fazer bem, 
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos 
desfalecido”. Os que iniciam fazendo o bem, mas o 
condiciona seu comportamento ao que está recebendo, terão 
desfalecido no propósito de ser espiritual. Acompanhando 
vidas, tenho me surpreendido com pessoas espirituais que 
estão vivenciando problemas. Eles mudam facilmente de 
comportamento como se não fossem espirituais. É aqui que 
começam os problemas. Temos recebido uma lei de Deus, 
amar mesmo se não formos amados. 

A vida é um grande laboratório. Estamos sendo testados na 
adversidade todos os dias, e a grande sabedoria consiste em 
não mudarmos o nosso comportamento diante de 
circunstâncias adversas. Quem aprende a fazer o bem 
incircunstancialmente será aprovado, quem é guiado pelas 
circunstâncias, não será aprovado. Veja o que o autor do hino 
sacro ensinou: “Não olho circunstâncias, não, não, não, 
olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre vou!” Este 
é o segredo de uma vida feliz, olhar para o amor de Deus. Esta 
é a direção certa. E como foi que ele amou? Ele amou mesmo 
quando recebeu em troca a indiferença ou o desamor. E o autor 
do hino nos ensina que há muito gozo espiritual quando 

vivemos desta forma: “Este gozo que eu sinto em minha 
alma, não é porque tudo me vai bem! Este gozo que eu 
sinto em minha alma, é porque eu sirvo a quem me é 
fiel!”.

Se desejarmos colher frutos doces, bons, o padrão é este, 
devemos tirar a visão das circunstâncias, e perceber que o 
Senhor na sua fidelidade nos recompensará pelas boas ações 
que praticamos na vida. Isto é um padrão de Deus, a essência da 
Sua lei. A lei de Deus foi escrita para homens espirituais, e ela 
determina que o que plantarmos isto iremos colher. Ou você não 
é espiritual?

- FIM -

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!

O ministério infantil informa que precisa de 
voluntários e professores em caráter de 
urgência para todas as faixas etárias. No 
Gênesis Kids as crianças são ensinadas por 
pessoas que tem amor para dar e chamado 
para transmitir ensinamentos bíblicos a 
estas crianças, pois cremos que elas são a igreja do amanhã. Por 
isso, se você tem chamado ou deseja participar deste ministério, 
entre em contato com a irmã Rosângela e saiba o que é preciso 
para ser um professor.

CULTO JOVEM E ACAMPADENTRO

O Geração Ativa e Atitude convida 
todos os jovens e adolescentes a 
participarem do culto jovem que 
também será um Acampadentro. Será 
às 20h do dia 20 de abril, na Gênesis. 
Mais informações com Dilson ou Katiane.

ACAMPADENTRO  |  20.ABR  |  20H  |  NA GÊNESIS

MOMENTO VIDA MELHOR

Gostou do último momento com os 
casais? Então fique ligado, pois o 
próximo momento do Ministério de 
Casais Vida Melhor estará abordando 
o tema EU PRECISO DO SEU APOIO e 
será realizado na quadra da nossa 
igreja, no dia 27 de abril, com início 
às 20h. Se programe e venha participar conosco. Não perca!

Momento Vida Melhor
27.Abr   |   20h   |   na quadra da Gênesis

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para 
a confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será 
no dia 21 de abril de 2013.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

VIII ECC

Em abril (de 19 a 21) realizaremos o VIII ECC (Encontro de 
Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. A evangelização 
do matrimônio e da família é missão de toda a Igreja, em que 
todos devem cooperar segundo as próprias condições e 
vocação. Convocamos os amados irmãos a estarem orando por 
mais este grande evento evangelístico de nossa igreja. 


