
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, 04 de agosto de 2013 - Nº287

informativo semanal

"Porque a sua ira 
dura só um 

momento; no seu 
favor está a vida. O 
choro pode durar 
uma noite, mas a 
alegria vem pela 

manhã." 
Salmos 30:5

Meditação

Deus é Deus de toda 
consolação (2 Cor 1). 
Mesmo quando Ele 

lida de maneira dura 
para com nosso 

pecado e rebelião, 
Ele o faz para o 

nosso bem. Dura 
apenas um pouco, e 
se transforma em 

alegria. Se você está 
sendo disciplinado, 
ou está enfrentando 
as conseqüências 
cruéis do pecado, 

por favor, não 
desista. A manhã 
virá, e naquele 

amanhecer, a graça 
de Deus. Realmente 
vale à pena esperar.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - 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

11 AGOSTO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

11 AGOSTO

17 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
11/08

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (8863-7512)

GOL
Encontro de Líderes de GP

DOM (M)
11/08

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

PB. DILSON

VAL

JAMESON

CARLOS ANDRÉ / ANGÉLICA

MADSON/CAYENNE/ANTONIEL

FABIANO

ANTÔNIO ANDRADE / ISAAC

QUA
07/08

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

IZABELLI

ROSÂNGELA BAR.

MARCOS ANT.

ISABELLA TEN.

-

-

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

DIA DOS PAIS
com programação especial na EBD Informações - pág. 04



AS CINCO PEDRAS DE DAVI
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

04.Ago : Alexander de Castro Oliveira

04.Ago : Cristineide Barboza de Mello

06.Ago : Rose Mary Ferreira Pereira Gomes

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8734-4561

 9928-5900

 8832-7163

“E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 
cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu 

alforje de pastor, e, com sua atiradeira na mão, 
aproximou-se do filisteu” (1 Sm 17.40)

Quando Davi ficou sabendo que um gigante estava ameaçando 
seu povo e afrontando seu Deus, sentiu uma motivação tão 
grande que pegou cinco pedrinhas lisas no ribeiro, colocou em 
um saquinho que trazia junto a sua cintura, um estilingue mais 
apropriado para matar pequenos pássaros do que para 
derrotar gigantes e foi decidido a derrotar Golias. Aquelas 
cinco pedras podem ser comparadas a cinco tipos motivações 
de Davi. Apenas uma foi usada e as outras ficaram. Do mesmo 
modo temos muitas armas para vencer nossos problemas e 
devemos escolher como nos defender corretamente. Não 
adianta irmos com as mãos cheias de pedras e usar a pedra da 
forma errada. Isto não irá resolver a questão.

A primeira pedra levada por Davi era a pedra da restauração da 
segurança. O podo de Deus estava intimidado com as ameaças 
e o tamanho do gigante. Quando Davi colocou aquela pedra no 
seu alforje deve ter feito uma oração rápida segurando ela não 
mão dizendo a Deus: “Este povo precisa aprender a confiar em 
Deus, com esta pedra vou no seu nome restaurar a confiança 
deste povo em ti”. Muitas vezes precisamos desta pedra. 
Temos ao nosso lado um Deus que nunca perdeu uma batalha, 
mas estamos intimidados com os gigantes que nos ameaçam. 

Davi também tinha uma segunda pedra, e ela bem poderia 
representar a pedra da restauração da dignidade. A afronta do 
gigante roubava não apenas a confiança daquele povo, mas 
também a dignidade. Todos estavam passando por fracos, 
medrosos, frouxos, ninguém se candidatava a enfrentar o 
gigante. Quando alguém perde a dignidade, a capacidade de 
se achar capaz a vencer os obstáculos, se torna um alvo fácil 
para o inimigo. Se Davi não houvesse levado aquela pedra 
consigo, aquela era uma guerra que seria vencida no grito, sem 
batalha. Ninguém se sujeitaria a enfrentar o gigante, e o 
desafio seria vencido apenas com intimidação. 

Uma terceira pedra também estava no embornal de Davi, e ela 
representava o milagre de Deus. Sabe que muito tempo depois 
do último milagre que visto, o milagre vira uma lembrança do 
passado. Fazia tempo que aquele povo não via um milagre de 
Deus. Saul era um rei fraco, a nação estava distante de Deus. 
Quando Davi pegou a terceira pedra, deve ter fechado os olhos 
e deve ter dito convicto em seu coração: “Este povo hoje vai 
voltar a ver um milagre de Deus”.

A quarta pedra pega por Davi representava o primeiro grande 
sinal de que as promessas de Deus eram firmes na vida 
daquele menino. Ele fora visitado pelo profeta Samuel, que 

diante do seu pai anunciou o plano que Deus tinha sobre ele, 
mas já se fazia algum tempo e nenhum grande sinal de que o 
anúncio que era de fato de Deus ocorrera. Naquele dia que Davi 
cravou a pedra na testa do gigante, viu o primeiro grande sinal 
de que o anúncio de Samuel realmente provinha de Deus. A 
lembrança daquele dia jamais sairia da memória de Davi, e 
enquanto Deus não cumpria o plano de fazê-lo rei de Israel, esta 
lembrança alimentava sua alma de convicção. Esta pedra foi 
muito importante na vida de Davi, certamente também será na 
nossa.

Finalmente Davi pega a pedra da humildade, sua última pedra. 
Com ela ainda na mão Davi, deve ter orado a Deus dizendo 
assim: “Esta será a última! Levarei comigo esta pedra para 
lembrar que esta não foi uma batalha vencida por mim. Para 
sempre lembrarei que foi a boa mão do Senhor que me deu a 
vitória, pois jamais venceria um gigante deste tamanho com tão 
com uma tão insignificante pedra”. Agora pense comigo, porém 
venceu atirando apenas uma. Qual terá sido a pedra que usou 
para atirar?

- FIM -

ATITUDE 434

Por motivos de força maior, o Atitude 434 foi adiado. O encontro 
será agora nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no mesmo lugar,  
Chácara Village Paraíso, em Paripueira. Mas não perca tempo, 
faça sua inscrição com a Manu ou Gisele após os cultos de 
quarta-feira e domingo! O investimento é de R$ 90,00. As vagas 
são limitadas e estão quase acabando!

"A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: 
abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba 

controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa" 
(1 Ts 4.3-4)

CAFÉ REGIONAL

No dia 11 de agosto, às 20h - após o culto - teremos um 
delicioso momento de comunhão. Será um delicioso café 
regional ao custo de R$ 7,00 por pessoa. Os ingressos estão 
disponíveis com nossos irmãos Gilvan e Nalda. Todo recurso 
arrecadado será destinado para o IX ENCONTRO DE CASAIS 
COM CRISTO.  Reúna sua família e venha participar conosco, 
vai ser bom demais!

CAFÉ REGIONAL  |  11.AGO  |  20h  |  R$ 7  |  NA GÊNESIS

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS

O Gênesis Kids estará realizando um Treinamento de 
Capacitação com todos os professores do departamento 
infantil durante o mês de agosto. Confira o cronograma abaixo 
e atenção para as novas datas:

11.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: SALVAÇÃO, SANTIFICAÇÃO E SERVIÇO (Como 
posso saber se Deus quer que eu trabalhe com 
crianças?)

Responsável: Pr. Harry Tenório

18.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: AJUDE-AS (Quais são as necessidades das 
crianças?)

Responsável: Andréa Tenório

25.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: ALIMENTE-AS (Como posso ajudar as crianças 
salvas a crescer?)

Responsável: Pb. Dilson Santos

01.Set

de 17h 
às 17h50

Tema: CADA MINUTO CONTA (Como posso planejar 
meu programa de ensino?)

Responsável: Izabelli

Se você tem chamado para ser um professor entre em 
contato com a irmã Rosângela e saiba o que é preciso 
para ser um professos kids.

FOTOS RETIRO ESPORTIVO

Já estão disponíveis no nosso site as 
fotos do Retiro Esportivo realizado 
pela nossa igreja, organizado pelo 
Ministério de Esportes. Se você 
participou, relembre os momentos 
mais marcantes do retiro. Se você 
não foi, poderá conhecer este 
trabalho maravilhoso de salvação e 
restauração de vidas.

>>>   www.ibgenesis.com.br   <<<

Atenção para o novo número da secretaria:

(82) 9627-0749 (TIM)


