
amoramorAtividades 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)

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

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, 23 de março de 2014 - Nº321

informativo semanal

"O SENHOR é quem 
vai adiante de ti; ele 
será contigo, não te 

deixará, nem te 
desamparará; não 

temas, nem te 
atemorizes." 

Deuteronômio 31:8

Meditação

Podem haver 
problemas, lutas 

difíceis, mas Deus é 
quem vai a frente, e 

não importam as 
circunstâncias, Deus 
é maior que tudo, e 
Ele é poderoso para 
nos livrar e guardar. 
Jamais Deus irá nos 
desamparar. Você 
não precisa ter 

medo, pode 
procurar novas 

saídas, aproveitar 
novas 

oportunidades, 
confiando que Deus 
Pai está indo a sua 

frente.

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

28 MARÇO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

29 MARÇO

30 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
30/03

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MADSON (9144-0880)

DOM (M)
30/03

QUA
26/03

ROS. BOTELHO

IZAURA

ROS. BARBOSA

NALDA

MARIA JOSÉ

-

-

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes de ministério, às 19h, na IBG

FESTIVAL DE SORVETE
às 14h, na Gênesis

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

-

-

MARCOS BENTO

-

-

-

-

PB. GILVAN

ELZA

IZABELLI

MARCOS ANTÔNIO/ISABELLA T.

CAYENNE/OSMARI/CÉLIA

JAMESON

JORGE VALDO/ULISSES/HÉLIO
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A INGRATIDÃO DE QUEILA
Pr. Harry Tenório

(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Entregar-me-ão os cidadãos de Queila, 
a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? 

E disse o SENHOR: Entregarão” 
(I Samuel 23.7-12)

A cidade de Queila estava em grande dificuldade. Os Filisteus, 
velhos inimigos de Israel a haviam tomado, trazendo mortes e 
saqueando todas as suas plantações.  A tragédia havia se 
estabelecido. Davi e seus companheiros estavam se escondendo 
do rei Saul fora avisados do que havia acontecido aquela cidade, 
que agora pedia socorro. Precisavam de ajuda urgentemente. 
Consultando a Deus, Ele o autorizou a batalhar contra os Filisteus 
e derrotá-los. Seus companheiros estavam temerosos, mas ele 
sabia que Deus lhe daria a vitória. Davi chega a Queila com seus 
valentes e aplica grande derrota aos Filisteus, matando-os e 
expulsando o restante: “Partiu Davi com seus homens a Queila, e 
pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e matou muitos 
soldados  entre eles; assim, Davi salvou os moradores de Queila” 
I Samuel 23.5. 

Depois do livramento, Davi ajuda Queila a ser reconstruída e 
restaurada da destruição produzida pelos filisteus. Era tempo de 
alegria, de paz e prosperidade. Certo dia, estando Davi a 
conversar com seus amigos, chega alguém lhe dando uma 
péssima noticia: “o rei Saul soube que você está morando em 
Queila e está vindo com seu exército para matá-lo”. Davi deve ter 
pensado: “Queila me deve um grande favor, afinal fui eu quem os 
livrou dos filisteus”. Agindo assim estaria confiando demais nesta 
cidade, e sua confiança poderia não seria recompensada. Mas 
para não ter dúvida, como era um homem de oração, resolveu 
consultar a Deus para ver até onde ia à fidelidade de Queila por 
tudo que havia recebido dele: “Orou Davi: Ó SENHOR, Deus de 
Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Queila, 
para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os 
homens de Queila nas mãos dele? Descerá Saul, como o teu 
servo ouviu? Ah! SENHOR, Deus de Israel, faze-o saber ao teu 
servo. E disse o SENHOR: Descerá. Perguntou-lhe Davi: 
Entregar-me-ão os homens de Queila, a mim e aos meus servos, 
nas mãos de Saul? Respondeu o SENHOR: Entregarão” (I 
Samuel 23.10-12).

Ele estava de queixo caído. A cidade cometeria contra Davi uma 
grande ingratidão, logo a ele, que arriscara a própria vida para 
defendê-la, evitando que fosse destruída por parte de seus 
inimigos. Aqui nós temos dois valores a considerar. O primeiro é o 
valor de não nos movermos apenas com base no conhecimento 
humano. Se ele não ora, agora quem estaria em apuros seria ele. 
Olhando para tudo que Davi fizera por Queila, racionalmente 
ninguém diria que aquela cidade seria capaz de tamanha 
ingratidão com seu libertador e reconstrutor. Mas este era apenas 
um sentimento humano, orando Deus revelou que não seria 
assim. Outro valor bem interessante na ingratidão de Queila é o 
de que Davi havia sido ungido por Deus, que revelara um plano 
sobre ele e isto poderia produzir uma falsa segurança em seu 

coração. Ora, quando Deus revela seu plano o inimigo se levanta 
para impedir. Não foi assim com José? Ao conhecer os planos de 
Deus sobre ele, nunca encontrou em uma zona de conforto, 
achando que agora estaria protegido. Pelo contrário, a partir dali se 
movia ainda mais intensamente em oração. Ei crente! Não pense 
que por ser amado por Deus, escolhido por Ele, você está livre da 
ingratidão de quem beneficiou, nem que pode tomar decisões 
fáceis baseadas no que seus olhos estão vendo. O conselho e o 
exemplo de Davi nos ensinam que mesmo sabendo que Deus tem 
um plano sobre nós, devemos nos mover em oração se desejar ser 
preservado, se quisermos ver o plano de Deus se cumprindo em 
nossas vidas. Afinal, os planos de Deus são soberanos, quem pode 
impedi-los? Mas eu não sou soberano, se Deus não cumprir através 
de mim por causa de relaxamento meu, cumprirá através de outro, 
como aconteceu entre o próprio Saul e Davi. 

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

23.Mar : Edvânia Batista do Nascimento

23.Mar : Aneluise da S. Santos

24.Mar : Márcia Araújo Gomes

24.Mar : Janyne Vitória Caldas Cardoso

25.Mar : Gabriella Keren Silva Lima

26.Mar : Carina Gomes Tenório

27.Mar : Wilson Dantas Pereira Júnior

27.Mar : Cláudia Fernanda Justino Monteiro

28.Mar : Ingrid Kellmanns de Araújo Dantas

29.Mar : Eguinard de Carvalho Portela Neto

29.Mar : Edilene Maria Marques da Silva

30.Mar : Clemilda Maria dos Santos

30.Mar : Marlon Araújo Gomes

31.Mar : Sigrid Menezes da Silva Florencio

01.Abr : Katiane de Oliveira Silva

01.Abr : Andressa de Brito de Sá

04.Abr : Marcus Ricardson Vieira Silva

05.Abr : Marcielle de Medeiros Pereira Lopes

 8822-4155

 9928-2260

 8852-5331

 8823-8005

 9980-8222

 8801-5235

 9324-7308

 8801-5735

 -

 8801-6164

 8854-7688

 9118-0331

 8833-5129

 9654-7573

 9947-0261

 8872-3498

 8844-2553

 3241-5355

ACAMPADENTRO 2014

No dia 05 de abril teremos nosso Acampadentro 2014, onde 
estaremos definindo pontos importantes no planejamento e 
execução das atividades a serem desenvolvidas neste ano. O 
investimento é de R$ 5 por pessoa. Para mais informações, 
procure o Pb. Dilson Santos.

MOMENTO ADORAJOVEM

O Geração Atitude convida a todos os jovens para o Momento 
AdoraJovem que acontece todos os sábados, às 17h30, na sala 
do Papo Jovem. É um momento onde os jovens estarão se 
consagrando, orando, louvando e ouvindo uma palavra de 
Deus. 

"Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra 
de Deus está em vós, e já vencestes o maligno." (I João 2:14).

TEM FEIJOADA NA GÊNESIS!!!

No dia 06 de abril, após as EBD teremos uma deliciosa feijoada.
Com apenas R$ 10 você terá momentos de confraternização, 
comunhão e o prazer de saborear uma deliciosa refeição. Toda 
a renda será revertida para o X ECC da Gênesis. Traga toda a 
sua família e participe!

TEM CANTINA HOJE!

Após o culto você está convidado a passar na nossa cantina e 
fazer aquele lanche maravilhoso. Fazendo isto, você estará 
contribuindo financeiramente para a realização do X ECC.

FESTIVAL DE SORVETE

Fique ligado! Será no PRÓXIMO SÁBADO, a partir das 14 horas 
na quadra da igreja. Você que é pai/responsável traga toda a 
criançada para o festival de sorvete. O investimento é de R$ 10 
para os pais e R$ 6 para as crianças. Aguardamos vocês!

Gênesis Kids

FOI POR AMOR...

“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para 
as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas”. (Efésios 2.10)

Por que sendo quem somos – 
pecadores, limitados e imperfeitos – 
Deus, em sua perfeição nos conferiu o 
inestimável valor de filhos? Por que 
nos confiou suas boas obras na tarefa 
de sermos disseminadores para os 
nossos semelhantes? E por que sendo 
Onipotente se revestiu de limitações 
se tornando homem para que isso 
fosse possível? A única resposta para isso é que: FOI POR AMOR!
Vamos cultuar a Deus refletindo sobre Sua Graça e a maneira 
como Ele intencionou nos envolver nos seus propósitos para que 
muitos outros possam provar desse AMOR!
 

#  CULTO DE MISSÕES  |  30.MAR  |  18h  |  NA GÊNESIS  #


