
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
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

Pastores e Líderes;

Pelos 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

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

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, 02 de novembro de 2014 - Nº349

informativo semanal

"Deus resiste aos 
soberbos, mas dá 

graça aos 
humildes." 
Tiago 4:6

Meditação

O arrogante gosta 
de pisar nos mais 
simples, gosta de 

escarnecer e 
humilhar os outros, 
mas ele se esquece 
de que Deus resiste 
aos soberbos. Esse 

tipo de pessoa, 
nunca chega a lugar 
algum, pois o que 
humilha, um dia 
será humilhado. 
"Quando vem a 

soberba, então vem 
a desonra; mas com 
os humildes está a 

sabedoria". 
(Provérbios 11:2)

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Semana

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

09 NOVEMBRO

15 NOVEMBRO

22 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
05/11

-

LÚCIA

BONIFÁCIO

FABIANO/FABIANA/NIREIDE

JOSÉ TENÓRIO/MARISA

JOSÉ RENAN

ALUÍSIO

MARCÃO / HÉLIO / RANILDO

Informações na página 02

DOM (N)
09/11

DOM (M)
09/11

ROSÂNGELA BOT.

TEL

ROBERTA

RICARDO

AILDA

-

-

-

-

-

MARINHO

-

-

ANDRÉ

-

-

Coordenador da semana: Jameson (8825-7031)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

PASSEIO CICLÍSTICO 
E MOMENTO ADOLESCENTE

MOMENTO VIDA MELHOR
Organização: Ministério Vida Melhor



Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

03.Nov : José Emanuel da Silva Filho

03.Nov : Emilly Assunção dos Santos

03.Nov : Gessé Celestino da Silva

07.Nov : Francisca Izabelli de Assis Santana

 3374-4121)

 8899-6052)

 9311-6412)

 8823-3496)

“Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso 
adversário, anda em derredor, bramando como leão, 

buscando a quem possa tragar”.
(I Pedro 5.8)

A ordem agora é suspender a incerteza, não andar no limite do 
vacilo, sair da zona de risco, não dar bobeira, não encarnar o 
espírito do “Zé Mané” e sair dando sopa para o cão. O “vacilão” 
vive buscando a quem possa tragar, mas só traga a quem dá 
bobeira. 

A bíblia é um manual de advertência contra quedas e nela 
encontramos muitas pessoas que caíram porque resolveram 
andar no limite das suas forças, sem o recurso da presença do 
Espírito Santo na sua vida. Vacilou dançou. Quer um vacilo 
pesado? O das cinco virgens que ficaram de fora. Deixaram de 
ser arrebatadas porque não tinham azeite, não conservaram a 
presença do Espirito de Deus em suas vidas e este é o segredo 
para não vacilar. É Ele que dá uns toques na nossa consciência, 
quem aquece nosso coração informando o caminho seguro 
pelo qual devemos andar. É Ele quem grita no silêncio da nossa 
mente, dizendo: “Cuidado filho, não seja “um  mané”, caminhe 
fazendo a minha vontade, se quiser continuar de pé.

Para suspender a incerteza nós temos alguns passos a dar, o 
primeiro deles é sobriedade. Sóbrio é aquele que não está 
bêbado, que não se embriaga e aqui a advertência não é 
apenas contra a embriaguez do álcool. Tem muita gente 
embriagado por outras razões. O Charles Brown Jr, diz na letra 
de uma das suas músicas: “Quero me embriagar de você”. Até 
o belo sentimento de amor entre o homem por uma mulher 
deve estar carregado de sobriedade. E não foi por isto que 
Sansão Caiu? E o que dizer de Acabe, que complicou por 
completo sua vida quando resolveu casar com Jezabel? 
Lembra a ordem? A ordem é suspender a incerteza para não 
ser tragado pelo cão.  E se o caminho é incerto, o certo é não 
avançar, o correto é retroceder. Está namorando alguém que 
não tem princípios cristãos? Hum... Se não tiver cuidado seu 
sogro será o “vacilão”.  

A segunda ordem é muito clara: vigiai. O que vigia guarda o 
patrimônio. Fomos comprados por um bom preço, diz a bíblia, 
pelo preço da vida de Jesus que foi morto em nosso lugar na 
cruz. Não vigiar é banalizar o sacrifício feito por Ele na cruz, é 
voltar a colocá-lo sob a mesma condenação de morte 
novamente. O que vigia sabe e conhece como assalta o 
bandido, ele toma suas precauções para não ser pego de 
surpresa. E por falar em precauções, como você alimenta sua 
alma? Faz um devocional diário com Deus? Lê a bíblia todos os 
dias? Quantas vezes você reserva na semana um tempo para 
orar? O que vigia não vacila, o que vacila não vigia, bobão é o 
crente que recebendo a ordem para vigiar, distraído começa 

VACILOU DANÇOU

seu dia por aí a caminhar. Não demora vai encontrar uma cilada, 
coisa de gente que não faz a coisa da forma certa, diz que é 
crente, mas ser crente assim não presta. O que obedece a 
palavra vigia, suspendendo assim a incerteza, ao “vacilão” não 
dá moleza, se prepara, é crente, jejua, ora, e preparado saqueia 
o inferno. Arranca as almas que para lá estavam indo, com 
pressa, aprisionados muitos nem o perigo estavam sentindo, 
mas o crente que vigia se liga, não dá vacilo, luta, vence, se 
comporta como homem maduro, não age como um menino.

Ainda há a terceira advertência, o inimigo está sempre por 
perto. Tão perto que chega a ser ao derredor e quem não vive 
sóbrio, não vigia, corre o risco de ser tragado, isto digo com 
certeza. Agora que já sabe disto veja se aprende, a ordem agora 
é andar seguro, andar com Deus, suspendendo a incerteza.    

- FIM -

3 MINUTOS

Todas as manhãs você pode ser abençoado 
com palavras de 3 minutos que geram vida e 
nos ajudam a enfrentar o dia. 
Adicione WhatsApp:

     »Dilson (8851.5525)
       »Paulinho (9900.4166)
         »Marcus (8888.9889)

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 16 de novembro. Procure o Pb. 
Dilson ou Bráz para mais informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

PARTICIPE DO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de nosso 
informativo? Então mande testemunhos, 
matérias e sugestões para que possamos 
melhorá-lo ainda mais. Participe mandando 
notícias para o e-mail:

 comunicacao@ibgenesis.com.br

AVISO GERAL - FERIADOS

A Gestão de Ministérios informa que, em dias 
de feriado seja ele municipal, estadual ou 
nacional, nossa igreja estará fechada, ou 
seja, nesses dias não teremos ensaios, 
prática de esportes, reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados quando 
estes coincidirem com os dias de Culto de 
Cura e Libertação (às quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical e 
Culto da Família (aos domingos).

DANCE PARA DEUS!

O Ministério de Dança convida a você que 
tem mais de 15 anos (homens e mulheres) e 
tem habilidade e chamado para dançar para 
Deus a entrar para o ministério. Os ensaios 
são sempre aos sábados, às 15hs, na sala 
de dança. Os interessados devem procurar a irmã Thayse Mary 
(8864-4327/9900-4589). 

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h com a Tia Leka (8853-8032).

Ministério de Dança

CERTIFICADO DE BATISMO

Devido a um problema interno, gostaríamos de solicitar aos 
irmãos que se batizaram mas ainda não receberam seu 
Certificado de Batismo que enviem um e-mail informando seu 
nome completo e a data de batismo para o e-mail abaixo:

secretaria@ibgenesis.com.br
Estaremos confeccionando os certificados e entraremos em 
contato para entregá-los. Agradecemos a compreensão.

Diaconia e Secretaria


