
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

82-8873.2541/9990-9030

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, 04 de janeiro de 2015 - Nº358

informativo semanal

"Bem-aventurados 
os humildes de 
espírito, porque 

deles é o reino dos 
céus." Mateus 5:3

Meditação

O humilde de 
espírito sabe que 

depende totalmente 
de Deus, e que não 
precisa fazer nada 

para se exaltar 
diante do Senhor, 

ele aceita sua 
limitação e entende 
que precisa de Deus 
para perdoar suas 

falhas. Bem-
aventurado significa 

ser mais do que 
feliz, Jesus ensinou 
estas coisas para 
encontrarmos a 
felicidade e o 
descanso para 
nossas almas.

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

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

- -

- -

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
07/01

LUIZ ANTÔNIO

LÚCIA

BONIFÁCIO

FABIO/FABIANA

GELZA/ROSÁRIA/NIREIDE

JOSÉ RENAM

OSEAS

RANILDO/LINALDO/GETULHO

DOM (N)
11/01

DOM (M)
11/01

-

TEL

LUCIENE

RICARDO/AILDA

-

-

-

-

-

-

MARINHO

-

-

ANDRÉ

-

-

Coordenador da semana: ELIANE (96183004)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.
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Informações na página 03



Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

04.Jan : Rafael Santos Ferreira

04.Jan : Robert Wagner Medeiros Cavalcanti

04.Jan : André Luiz dos Santos Vieira

04.Jan : Diana Mendes Rey

05.Jan : Rosâmgela Silva Oliveira Melo

08.Jan : Lara Fábia Brito Pepes

08.Jan : Flávia Rosana Sobral

09.Jan : Kélura Gomes de Souza Silva

 3342-2881)

        -)

 3342-0913)

 3355-7078)

        -)

        -)

 3373-5756)

        -)

“Não andeis ansiosos por coisa alguma” 
(Filipenses 4.6)

Como não conhecemos o dia de amanhã, costumeiramente 
somos visitados por uma montanha de preocupações que 
produzem muita ansiedade e stress. A bíblia tem lá suas pílulas 
contra o stress, que quando tomadas diariamente nos ajudam 
a aliviar as cargas. E esta também foi uma preocupação de 
Jesus em relação à Marta, por exemplo:  “E respondendo 
Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com 
muitas coisas, mais uma só coisa é necessária... Lucas 10.41”. 
Do que Marta necessitava, o que era necessário na ótica de 
Jesus? Simplesmente fazer sua parte, realizando suas tarefas 
cotidianas e o mais seria apenas confirmar nele, como tão bem 
nos ensinou o apóstolo em sua epístola: “Lançando sobre ele 
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 
Pedro 5.7). Tenho mantido um relacionamento muito próximo 
com muitas pessoas durante todo meu dia, devido à 
abrangência da minha área profissional. Observando seus 
comportamentos e ouvindo seus lamentos, percebo que 
muitas pessoas estão à beira de um colapso emocional 
produzido pelo stress. A ansiedade é a culpada de tudo, as 
pessoas ainda sentem dificuldades em lançar sobre Ele toda 
sua ansiedade.  

 A ansiedade é muito democrática, atinge qualquer pessoa, 
independente de classe social, raça, credo, profissão. Posso 
dizer que ela é o grande tormento da nossa época. Como 
afirmam alguns especialistas: “a ansiedade é a mãe de todas 
as neuroses”. A palavra ansiedade no idioma grego, língua que 
foi escrito o Novo Testamento, tem o significado de 
“estrangulamento, sufocação”. Aliás, o principal sintoma 
clínico da ansiedade é se sentir sufocado, com dificuldade de 
respirar, sem a presença de qualquer impedimento físico ou 
mecânico. 

Este estado ansioso consome boa parte da energia vital do 
organismo, causando um acentuado desgaste físico-mental 
resultando num inexplicável desânimo, alteração de humor 
associado a um estado depressivo. Clinicamente a ansiedade é 
atenuada com medicações ansiolíticas leves ou profundas. 
Mas, o meu objetivo nesta meditação é apresentar o que a 
Bíblia afirma sobre um remédio para ansiedade, livre de efeitos 
colaterais. Estou dizendo de atenuar seus efeitos, pois num 
mundo agitado, violento e exigente que vivemos é quase 
inevitável não ficar ansioso. Não vejo incoerência em relação à 
afirmação de Jesus no Sermão da Montanha, proibindo ao 
Cristão ficar ansioso (Mt 6.25). Especificamente, a ansiedade 
que Jesus se refere está em se preocupar demasiadamente 
com as coisas materiais em detrimento das espirituais. Ele 
resume: “Buscai primeiro o Reino dos Céus e a sua justiça, e 
todas as demais coisas vos serão acrescentadas” (Mt.6.33). 

ALIVIE SUA BAGAGEM EM 2015

O caso é que não somos  imunes à ansiedade, porém ela não 
pode ter domínio sobre mim, ter continuidade, chegando ao 
clímax de roubar a minha alegria espiritual. Toda ansiedade tem 
seu inicio na área da mente, na minha maneira de pensar. No 
texto de Filipenses 4.8, encontramos uma relação de virtudes 
que devem ocupar meus pensamentos. Ansiedade é fruto de 
pensamentos distorcidos, errados, mentirosos, que geram 
medo, raiva, dúvidas, frustração, vergonha, incerteza, 
insegurança e mágoas. O desafio é aliviar a bagagem, é pensar 
corretamente, rebatendo e confrontando todo ataque mental 
com as Promessas contidas na Palavra de Deus. O resultado será 
um coração cheio de paz, mesmo diante de qualquer tribulação.

- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 18 de janeiro de 2015. Procure 
o Pb. Dilson ou Bráz para mais informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CONECTE-SE!

Você que curte nossa igreja agora 
pode curtir ainda mais! Se você quer 
compartilhar de momentos especiais e 
ainda ficar antenado com tudo o que acontece 
na igreja, então não perca tempo e conecte-se 
conosco nos seguindo pelas nossas mídias sociais:

@ibgenesis

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags 
#IBGênesis ou #IBG 

CD BANDA BRAVHOS

Se você perdeu o lançamento do CD 
da Banda Bravhos que aconteceu 
aqui na Gênesis no dia 29 de 
novembro, então não pode deixar de 
adquirir o CD por apenas R$ 10,00. 
Vendas com a secretaria da igreja ou 
com o irmão Montanha. 
Informações e contatos para shows 
pelos números (82) 8847.8277 / 
8738.4732 / 8828.4976 ou pelo e-
mail bravhosbanda@gmail.com.br.

3 MINUTOS

Você deseja receber diariamente em seu 
celular palavras bíblicas, gravadas em 
áudios de 3 MINUTOS? Pr. Harry, Pr. 
Guilherme, Pr. Tércio, Pr. Jonathan e 
outros, estão abençoando e contribuindo 
com reflexões que geram vida e nos 
ajudam a enfrentar o dia. Todas as manhãs 
você pode ser abençoado e encaminhar as 
reflexões para seus familiares, amigos, 
vizinhos... Pense nisso! Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. 
Adicione WhatsApp:
    

       » Dilson (82  8851.5525)
       » Paulinho (82  9900.4166)
   

PARTICIPE DO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de 
n o s s o  i n f o r ma t i v o ?  E n t ã o  m a n d e 
testemunhos, matérias e sugestões para que 
possamos melhorá-lo ainda mais. Participe 
mandando notícias para o e-mail:

 comunicacao@ibgenesis.com.br
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