
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, 28 de abril de 2013 - Nº274

informativo semanal

"Prossigo para o 
alvo, pelo prêmio 

da soberana 
vocação de Deus 
em Cristo Jesus." 
Filipenses 3:14

Meditação

Muitas vezes nós 
deixamos o 
inimigo nos 

desfocar do nosso 
alvo que é Cristo, 

por isso, não 
devemos nos 

deixar levar pelas 
tribulações do dia 

a dia. Vivamos 
cuidando sempre 
do que é nosso 
mas olhando 

sempre pra Jesus 
que deve ser o 

nosso maior foco. 

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

02 a 04 MAIO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

04 MAIO

CONGRESSO COM CIA DE ARTES TRIBUS
com foco em evangelismo através das artes

11 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
05/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: -

ATIVIDADE EVANGELÍSTICA
em clínica de reabilitação

DOM (M)
05/05
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-

-

-

-
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-
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EVENTO DA DIACONIA
para diáconos e obreiros

QUA
01/05

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.
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SE CONFIAS EM DEUS, POR QUE
NÃO SOLTAS O TIMÃO?

Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

28.Abr : Daniel Calheiros Amorim

28.Abr : Madalena Inácio da Silva

29.Abr : Mônica Angélica Santos Machado

29.Abr : Ana Maria Nunes Santos

30.Abr : Janaina de Melo Santos

01.Mai : José Paulo dos Santos

02.Mai : Isaac Alexandre da Silva

04.Mai : Rayr Santos Ferreira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8889-2608

 3034-2666

 9116-0966

 9921-6616

 8823-3735

 -

 9311-1166

 8819-0562

(Salmos 56.3) - “Em qualquer tempo em que eu temer, 
confiarei em ti”.

Uma experiência comum a todos na existência humana é a 
ansiedade em relação ao futuro. Queremos saber o que irá nos 
acontecer, queremos saber quando acontecerá, queremos ter 
controle de um tempo e de fatos que nos possam acontecer. O 
problema é que este é um tempo que não nos pertence, e um 
controle que não é nosso. Por causa disto a nossa geração 
padece de ansiedade. Os ansiolíticos estão na lista dos 
remédios que mais engordam os lucros dos laboratórios 
farmacêuticos, é a famosa dependência química autorizada 
pela medicina. 

Um fato curioso em relação ao futuro, é que Deus nos 
preservou do conhecimento dele justamente para não 
sofrermos o efeito avassalador da ansiedade. Identificando 
este mal instalado pelo próprio homem em seu coração, Jesus 
recomendou: (Mateus 6.34) - “Não vos inquieteis, pois, pelo 
dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. 
Basta a cada dia o seu mal”. Somos consumidos preocupação 
acerca do que comer, do que vestir em relação ao futuro. No 
versículo anterior a este ele nos fornece o antídoto contra este 
mal que tem consumido tanta gente: (Mateus 6.33) – “Mas, 
buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas”. 

É interessante, não sei se você já sentiu isto, mas quando 
estou viajando com alguém que vai dirigindo nunca me sinto 
tão seguro quanto como quando quem está no volante sou eu. 
Não é porque o outro dirija mal, isto acontece porque temos 
uma relação de dependência com o controle. Sentimos um 
medo terrível de soltar as rédeas do controle das nossas vidas, 
ainda que professemos nossa fé em Deus. Isto inclusive vai de 
encontro a tudo que preciso, porque se o controle da minha 
vida está em minhas mãos, não nas mãos dele, não há 
garantias de que vá bem. Quando transfiro a minha segurança 
para suas mãos, quando dou a Ele o controle de minha vida, a 
responsabilidade das coisas que irão me acontecer passam a 
ser dele. Uma imagem muito nítida pode ser vista quando uma 
criança toma a mão do seu pai, e despreocupado atravessa a 
avenida sem nem olhar para ver se há risco de vir carros. A 
criança vai bem, e não se dá conta dos riscos que corre. 

Nós temos uma relação fácil com Jesus como Salvador. Isto 
acontece porque gostamos de saber que temos alguém por 
perto que é poderoso para nos socorrer, salvar e proteger. É 
disto que precisamos, pensamos. Só que não nos 
relacionamos bem com a ideia dele ser Senhor das nossas 
vidas, porque para ser Senhor teríamos que tirar nossas mãos 
do timão. O problema e a virtude estão no fato de que não há 

um sem outro, para ser Salvador ele precisa ser também Senhor. 
Um dia um senhor me procurou angustiado, havia entregado 
sua vida a Jesus como Salvador e agora estava percebendo que 
precisava ceder o controle de tudo a Deus para poder ir bem. 
Deus havia o colocado contra a parede em áreas que ele não 
queria ceder controle. Agora não tinha opção, ou fazia de Deus o 
Senhor da sua vida ou não sobreviveria. Angustiado, em um 
suspiro deixou sair dos seus lábios uma frase interessante: “Os 
mares estão revoltos na minha vida porque sou eu quem está no 
controle do timão. Sei que a melhor decisão para mim é tirar 
minhas mãos do timão e entregar o controle a ele, mas não é 
fácil”. Este é o problema do homem, ele sabe o que tem que 
fazer, mas não tem facilidade de fazê-lo. Dias depois ele me 
procurou para agradecer pelos conselhos, orações e ajuda. Mas 
o que fiz além de ouvi-lo? Agradeça a você mesmo que criou 
coragem e deu a Ele o controle do timão.

- FIM -

CIA DE ARTES TRIBUS NA GÊNESIS

A Cia de Artes Tribus, através do Projeto 
Prepara Brasil, estará entre os dias 2 e 4 
de maio, na Igreja Batista Gênesis, 
ministrando um congresso sobre 
evangelismo através das artes, 
ensinando técnicas circenses, de dança e 
de teatro.
Com o objetivo de despertar e capacitar 
cristãos, o evento é aberto a todas as 
igrejas e será realizado das 19h às 
21h45, nos dias 2 e 3 de maio (quinta e 
sexta-feira); e das 13h às 18h no sábado, 
dia 4 de maio.
As inscrições custam R$ 30,00 e devem ser feitas na secretaria 
da Igreja Batista Gênesis. As vagas são limitadas. Mais 
informações com Eduardo (8803-2815 / 9611-5538) ou Alan 
(3342-2881).

Sobre a Tribus
A Cia de Artes Tribus, com sede em Praia Grande-SP, tem através 
da dança, teatro e outras expressões artísticas, desenvolvido 
um trabalho sociocultural de excelência, e como Utilidade 
Pública, tem alcançado resultados expressivos. Desde 2004, 
tem percorrido o Brasil e outros países, em turnês que atingem 
uma grande diversidade de públicos, entre eles: presídios, 
escolas, Fundação CASA (antiga Febem), locais públicos e 
grandes eventos esportivos de expressão mundial, contando 
ainda com participações em festivais e na mídia televisiva. 
Conheça melhor a Companhia através do s i te 
www.ciatribus.com.br e o projeto Prepara Brasil através do 
vídeo http://www.youtube.com/watch?v=1U-VGaXUQ_s.

Um dia após o seu aniversário, 
após comemorar uma noite de 
renovação de laços matrimoniais 
em um Resort, assim estava o 
nosso líder Marcus Vinícius.

PARABÉNS MARQUINHOS e Deus o 
abençoe muit íss imo! E que 
também renove suas energias.

Harry

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 entre em contato com 
a irmã Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.


