
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, 14 de abril de 2013 - Nº273

informativo semanal

"Busquei ao SENHOR, 
e Ele me respondeu; 
livrou-me de todos os 

meus temores." 
Salmos 34:4

Meditação

O medo é algo que 
está presente em 

nossas vidas, aliás foi 
Deus que permitiu que 
o medo existisse, pois 

ele é necessário, o 
medo pode ser útil, 
quando nos dá um 

senso de 
sobrevivência, nos 

alerta do perigo, etc. 
Mas o medo pode ser 
um pecado, quando 
ele é limitador e não 

permite que façamos o 
que é necessário para 
cumprir a vontade de 

Deus em nossas vidas. 
O medo não pode 

acontecer no momento 
que devemos ter fé e 
fazer o que Deus quer 
que façamos. Se isso 
acontecer faça como o 
salmista, busque ao 

Senhor e Ele o livrará 
de todos os seus 

temores.

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

14 ABRIL

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

19 a 21 ABRIL

CULTO COM PR. ARLINDO BARRETO (BOZO)
às 18h na Gênesis

20 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
21/04

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: -

ACAMPADENTRO JOVEM
Organização: Geração Atitude

DOM (M)
21/04

-

-

-

-

-

-

-

-

PR. GUILHERME

ALESSANDRA (SAN)

ISAAC

MAURÍCIO / GISELE / JOANA

THAISE / STEPHANIE

NEEMIAS

ANTONIEL / RANILDO

-

VIII ECC
Encontro de Casais com Cristo

QUA
17/04

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

FABIANA

MÁRCIO

GILVAN

NALDA

-

-

-



ANDAR COM DEUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

14.Abr : Camila de Queiroz Cavalcante

14.Abr : Madson Manoel Alves Belarmino

16.Abr : Marli de Aguiar Pessoa

16.Abr : Eduardo Pantaleão de Morais

18.Abr : André Luiz da Silva

18.Abr : Marcus Vinicius A. da Silva Júnior

20.Abr : Denis Luko Mendes

20.Abr : José Carlos dos Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 3235-1458

 9144-0800

 3235-1516

 9371-1866

 8827-4671

 8888-9889

 9915-8355

 9919-5710

Todos os dias encontro pessoas desejando começar a andar 
com Deus, mas pensando que não pode por causa das coisas 
erradas que já fez no passado. Este é um pensamento que é 
alimentado pelo reino das trevas, senão veja o texto abaixo: 
"Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As 
coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo!" (2 
Coríntios 5.17). Outro fato curioso é que muitas pessoas 
procrastinam o dia de começar a andar com Deus dizendo que 
precisa deixar alguns vícios ou alguns maus comportamentos, 
e por isto nunca iniciam esta jornada maravilhosa.

Andar com Deus será sem dúvida é a jornada mais 
emocionante que podemos desenvolver nesta vida. Jesus 
disse que quando vivemos uma vida de fé, nossa alegria seria 
completa (João 16.24). Não sei se é o que deseja alcançar, mas 
a vida só pode ser bem vivida para os que andam com Deus. 
Ele é a verdadeira fonte de alegria que inunda nossa alma de 
prazer. Eu sei, existem outras formas de prazer, mas se é 
prazer que produz benefício para o homem, este prazer 
também foi produzido por Deus. Foi ele quem o planejou para 
nós.

Quem começa a andar com Deus, descobre ainda outros 
benefícios advindos desta decisão, sendo um deles o perdão 
dos pecados cometidos. A bíblia diz que o pecado gera morte 
espiritual (Rm 6.23), e a vida só pode ser devolvida por Deus 
através do perdão de nossos pecados. Não há noticia melhor 
do que esta para quem, com seus erros, havia acumulado um 
débito impagável com Deus. É incrível, mas o alívio sentido 
pelos que começam a andar com Deus ao descobrir que seus 
pecados foram perdoados, mesmo aqueles mais antigos, os 
que foram cometidos ainda na infância, produz uma 
maravilhosa sensação de paz. 

Os que começam a andar com Deus descobrem que o sacrifício 
de Jesus na cruz do calvário, nos tornou filhos de Deus. Agora, 
os benefícios desta filiação só podem ser plenamente 
usufruídos se resolvemos andar com Deus. Certamente o que é 
filho de alguém projetado neste mundo, pode usufruir de 
benefícios profundos, muitas portas podem ser abertas ao que 
é filho de alguém importante. Imagine então o que não pode 
aquele que se tornou filho de Deus? Veja o que o apóstolo 
afirma acerca disto: (João 1.12-13): "Contudo, aos que o 
receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o 
direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não 
nasceram por descendência natural, nem pela vontade 
da carne nem pela vontade de algum homem, mas 
nasceram de Deus". Você é um membro da família de Deus. 
Sua fé em Cristo o inclui automaticamente na família. Você 
pertence a ela, ainda mais do que você pertence a sua família 
humana, porque Deus nunca vai lhe falhar ou lhe abandonar.  

Abraão recebeu um convite para andar com Deus (Gn 17.1) e 

resolveu aceita-lo. Não por acaso se tornou um dos personagens 
mais importantes e interessantes da Bíblia. Suas experiências 
na sua caminhada com Deus foram profundamente 
emocionantes, um verdadeiro convite a tomarmos a mesma 
decisão. Entre outras coisas que foram produzidas pela decisão 
de andar com Deus, ele se tornou um parceiro de Deus na 
construção de um povo, de uma nação. Hoje os que se tornaram 
filhos de Deus pela fé no Cristo, são chamados de filhos de 
Abraão. É uma tremenda honra para quem foi apenas um 
homem. 

Por fim, é importante informar que os que resolveram andar com 
Deus jamais, preste bem atenção nisto, jamais estarão 
sozinhos. A solidão é uma marca terrível desta sociedade. Por 
mais bem relacionado que ele seja uma hora irá descobrirá que 
está sozinho, que não contou com quem podia contar. Veja a 
promessa bíblica a este respeito: "E eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos" (Mateus 28.20b). Jesus 
prometeu que nunca vai lhe deixar. Ele vai caminhar junto com 
você para sempre se tomar esta decisão. E aí? Você vai começar 
a caminhar com Deus?

- 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.

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. 

SPA DAS MÃES KIDS

Você que é mamãe está convidada para uma tarde de beleza, 
com muitas surpresas e muita diversão. Participe!

SPA das Mães Kids  |  11.MAI  |  14h  |  na Gênesis

Obs.: Cada mãe precisará trazer uma toalha e vir com roupas 
leves.


