
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

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Maceió, 03 de novembro de 2013 - Nº301

informativo semanal

"Porque o fim da 
Lei é Cristo, para 
a justificação de 
todo o que crê." 
Romanos 10:4

Meditação

Cristo é o 
cumprimento da 
Lei e também o 
fim da Lei. Não 
seremos mais 

julgados baseados 
na Lei. Cristo foi a 
oferta expiatória, 
e nos justificou de 

todo pecado! 
Aleluia! A graça de 

Deus nos 
alcançou, e sem 

merecimento 
nenhum hoje 
podemos ser 

chamados filhos 
de Deus, por isso 
todo aquele que 

crê terá vida 
eterna com Deus.

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

10 OUTUBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

16 NOVEMBRO

16 a 17 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
10/11

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: -

DOM (M)
10/11
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QUA
06/11

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.
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CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

ATIVIDADE JOVEM
Organização: Ger. Ativa e Ger. Atitude

AÇÃO MISSIONÁRIA
Organização: Presbítero Gilvan

Informações - pág. 03



O INCRÍVEL EXEMPLO DA FORMIGA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

03.Nov : José Emanuel da Silva Filho

03.Nov : Emilly Assunção dos Santos

03.Nov : Marcely Kathryn Oliveira Martins

03.Nov : Gessé Celestino da Silva

07.Nov : Francisca Izabelli de Assis Santana

09.Nov : Arthur Vinícius Manso Alves

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 3374-4121

 8899-6052

 8875-1223

 9311-6412

 8823-3496

 -

Atravessando o meu jardim fui atraído por um grupo de 
formigas carregando pedaços de folhas nas costas, em um 
trabalho tão obstinado que lembrou um grupo de soldados 
marchando em linha, cumprindo sua missão. Uma formiga em 
especial me chamou atenção mais que as outras, pois 
carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha 
devia ter, no mínimo, dez vezes o tamanho dela.  Parecia fazer 
um sacrifício enorme para equilibrar-se com aquele peso em 
suas costas, mas não parecia descontente, nem imaginei que 
ela estivesse resmungando de estar carregando o peso maior. 
Quando o vento batia, a folha tombava e fazia cair também a 
formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a 
formiga desanimou da sua tarefa. Passei muitos minutos 
acompanhando o trabalho daquela formiga, sua capacidade e 
obstinação me encantaram. Acompanhei-a até que chegou 
próximo ao buraco de entrada da sua casa. Senti-me aliviado, 
pensando: “Agora ela terminou o seu trabalho, finalmente 
poderá descansar”. Imaginei sua exaustão, imaginei-a 
finalmente sentando em um lugar para descansar. Na verdade, 
havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do 
que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse 
do lado de fora para, então, entrar sozinha.

Fiquei pensando enquanto ela desaparecia buraco à dentro: 
“Coitada, tanto sacrifício para nada”. Lembrei-me ainda do 
ditado popular: “Nadou, nadou e morreu na praia”. Mas a 
pequena formiga surpreendeu-me! Do buraco saíram outras 
formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos 
pedaços. Elas pareciam alegres na tarefa. Em pouco tempo, a 
grande folha havia desaparecido, dando lugar a pequenos 
pedaços que foram todos para dentro do buraco.

Naquele dia aprendi algumas importantes lições com aquela 
formiga. A primeira delas foi à de que não devemos desanimar 
diante do tamanho dos desafios que temos por enfrentar. 
Quantas vezes desanimamos diante do tamanho das tarefas 
apenas por olhar seu tamanho? Talvez, se a formiga tivesse 
olhado para o tamanho da folha, nem mesmo a teria começado 
a carregar. De fato parece que algumas experiências que 
desenvolvemos na vida parecem acumular sobre nossas 
costas um peso maior do que o que podemos suportar. Logo 
lembrei algumas provas grandes pelas quais já havia passado 
na vida, e de como o Senhor meu concedeu graça para 
suportá-las vencendo-as uma a uma. Deus estava falando 
através daquela formiga comigo. 

A persistência daquela formiguinha havia me encantado, sua 
disposição ao trabalho me animado. É importante 
percebermos a tenacidade dela para “carregar” as dificuldades 
do dia-a-dia. Perdi a conta de quantas quedas ela teve que 
enfrentar no seu trajeto, por conta do peso exagerado da folha. 
Porém, parecia, a cada queda, mais decidida a levantar e 
prosseguir. Já vi muitos que desistem diante da primeira 

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 17 de novembro de 2013.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

queda. Quando a tarefa parecia chegar ao final, quando 
descobriu que a folha era maior que a entrada da sua casa, 
suspense, ela não vai conseguir, pensei. Naquela hora usou de 
muita esperteza, demonstrou que tinha liderança, gozava da 
simpatia e da amizade de outras muitas formigas que logo 
vieram ajudá-la para dividir a folha em pedaços menores. 
Naquele instante, um sentimento nostálgico invadiu meu 
coração. Pude lembrar as muitas vezes que fui ajudado por 
amigos, quando a luta pareceu mais forte que minhas forças. 
Alguns me encorajaram com uma palavra de ânimo, outros 
oraram comigo, às vezes pude gozar da companhia de amigos 
amados na travessia de problemas difíceis, e como isto foi 
importante. Outras vezes tive o empréstimo de ombros amigos 
e mais fortes que os meus me ajudando a dividir e carregar 
aquele peso comigo. Agradecia a Deus por cada um deles. Pude 
lembrar que os melhores amigos que já conquistei na vida foram 
aqueles que desfrutam da presença de Deus em seu coração. 
Pude perceber melhor o que Deus queria nos ensinar através de 
Provérbios 6.6 quando disse: 

“Reflita no caminho das formigas, 
aprenda com elas e seja sábio”. 

- FIM -

FEIJOADA NA GÊNESIS

Junte todos os ingredientes para uma boa feijoada, adicione 
alegria e comunhão e venha saborear mais uma deliciosa 
feijoada preparada com muito amor. Será no dia 10 de 
novembro, às 12h (meio dia), após a Escola Bíblica Dominical. 
Os ingressos estão à venda a partir de hoje com nossa irmã Eleni 
e irmão Marcelo e custam somente R$ 10,00 por pessoa. Você 
não pode ficar de fora dessa! O valor arrecadado será revertido 
para o Encontro de Homens e Mulheres que acontecerá nos dias 
30 de novembro e 01 de dezembro de 2013. Contamos com 
você!

#  FEIJOADA  |  10.NOV  |  12H  |  NA GÊNESIS  #

ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES

Já estão abertas as inscrições 
para o Encontro de Homens e 
Mulheres, que será realizado 
nos dias 30 de novembro e 01 
de dezembro de 2013, cujo 
tema será QUEM SOU EU? (1 
Cr 17:16b). O encontro será 
realizado no Rancho Pé de 
P i n h ã o ,  e m  M a r e c h a l 
Deodoro,  onde estarão 
l e va n d o  a  p a l a v r a  o s 
preletores Pr. Gilson Barreto e Pra. Joseide. O investimento por 
pessoa é de R$ 90,00. As vagas são limitadas e as fichas de 
inscrições já estão disponíveis com os irmãos Marcelo e Eleni. 
Maiores informações estão disponíveis com o Presbítero Bráz 
ou irmã Iolanda.


