
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
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informativo semanal

"Eis o princípio da 
sabedoria: adquire a 
sabedoria. Adquire a 
inteligência em troca 

de tudo o que 
possuis." 

Provérbios 4:7

Meditação

Quando olhamos 
atentamente para 
a vida de Jesus 

notamos a ênfase 
de seu ministério 

que foi e é o 
ensino. A 

pedagogia cristã 
nos transformará 

em sábios 
cidadãos terrenos 
e celestiais para 
toda a boa obra.

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
14/01

PB. BRAZ

DANIELLA

JORGE VALDO

IRALDI/TEL

LINALDO/FABIANA/EDILENE

LANA LUCIA

SILVIO

JAMERSON/BONIFACIO/MARCOS A.

DOM (N)
18/01

DOM (M)
18/01

-

CIDA

ELISROBERTA

LEO/CIDA

-

-

-

-

-

-

ELENI

-

-

MANOEL

-

-

Coordenador da semana: TONHO (8837-7577)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

-

-

- -

-

Informações na página 04



Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

12.Jan : José Lucas Araújo de Moura

12.Jan : Juliana França Nascimento Freitas

14.Jan : Cícera Maria dos Santos Omena

15.Jan : Luiz Henrique Gomes Pepes

16.Jan : Sintia Gabriella Tenório de Albuquerque

        -)

        -)

        -)

        -)

        -)

“Esta é a história da família de Terá: Terá gerou 
Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló”.

(Gênesis 11.27 )

Ló é um dos personagens mais controversos da Bíblia. 
Sobrinho de Abraão ele passou a ter sua história inserida de 
forma relevante na bíblia depois de ter resolvido seguir os 
passos do tio crente. Ele representa o típico crente que foi 
agraciado com uma grande oportunidade na vida, sem nunca 
ter aproveitado de forma plena. As igrejas estão hoje repletas 
de crente modelo Ló, que estão na igreja porque foram levados 
por alguém, passaram a ser contados como “filhos de Deus” 
por causa da influência positiva que outro crente exerce sobre 
ele. Eles estão recebendo as bênçãos de Deus porque estão 
andando com quem anda com Deus, no entanto, jamais irão 
usufruir de uma experiência genuinamente libertadora ou 
impactante com Deus. Ló é símbolo de um crente fraco, 
trôpego, mundano, que vive dando problemas e deixa de ser 
bênção. Não influencia, não tem autoridade para testemunhar, 
não produz frutos. 

Ele acompanha Abraão desde Ur dos Caldeus. Aonde Abraão 
vai, Ló vai atrás. A Bíblia diz que seu tio andava com Deus, 
jamais que ele também andava com Deus. Siquém,  Betel,  o 
oriente e Ló sempre segue à sombra do seu tio famoso. Abraão 
levanta altares a Deus, Ló só pensava nas bênçãos financeiras 
que estava usufruindo, sem perceber que a sustentação 
daquela prosperidade estava firmada na fidelidade do seu tio a 
Deus.  

Triste do crente modelo Ló, que um dia achou que poderia 
separar-se do tio, seguir seu próprio caminho de crente 
modelo distante, escolhendo pelos olhos os destinos do seu 
futuro (Gn 13.8-9). Não demorou muito e toda segurança e 
prosperidade alcançada pelas “bênçãos do transbordo” (elas 
transbordavam em Abraão e alcançavam o Ló), logo estava 
completamente comprometidas. Chegando à terra que havia 
escolhido pelos olhos, sem nenhum investimento de oração, foi 
sequestrado, viveu horas instáveis, sua vida estava por um fio, 
e só não pereceu porque seu tio veio em seu socorro.

O problema do crente modelo Ló, é que ele atrasa o caminho 
dos que querem andar com Deus, gera preocupações e muito 
stress emocional para quem anda com ele. Não raro, sua 
imperícia espiritual põe em risco sua vida e a vida dos outros. 
Por um tempo o crente modelo Ló pode até enganar, camuflar, 
mas pelos incidentes produzidos pela falta de firmeza 
espiritual, logo você identifica a falta de intimidade dele com 
Deus. Nada dá certo na vida dele, nada é definitivo, as bênçãos 
conquistadas não se tornam permanentes. 

CRENTE MODELO LÓ

Preso e espoliado por sequestradores, Ló jamais deveria ter 
voltado para Sodoma depois de ter sido liberto por Abraão. Mas 
quem disse que ele não voltou? Aquela cidade de vida libertina e 
livre atraía o crente carnal. E quando tudo estava indo muito 
bem para Ló, no auge da sua prosperidade em Sodoma, Deus 
resolve destruir aquela cidade. Ele vai ter que sair dali arrancado 
pela mão do anjo, deixando todos seus bens, tudo que havia 
conquistado lá. Uma prova cabal de que quem vive na presença 
de Deus atraído pelas bênçãos, nem usufrui de Deus, tampouco 
usufrui por muito tempo de suas bênçãos.  

- 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!

@ibgenesis

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesismaceio

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

VIII RETIRO ESPORTIVO

Dias 23, 24 e 25 de janeiro, o 
Ministerio de Esportes da IBG, 
estará realizando a VIII edição 
do Retiro Esportivo, onde levará 
120 jovens não cristãos, a 
serem expostos ao evangelho.

Te m o s  v á r i o s  d e s a f i o s , 
p r e c i s a m o s  d e  o f e r t a s 
direcionadas e voluntários 
paras diversas áreas, contamos 
com a sua ajuda.

Informações:
Eduardo Montenegro - 8803-2815
WhatsApp - 9611-5538

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  man d e 
testemunhos, matérias e sugestões para que 
possamos melhorá-lo ainda mais. Participe 
mandando notícias para o e-mail:

 comunicacao@ibgenesis.com.br

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). 

Ministério de Dança

A PÁSCOA JÁ CHEGOU NO KIDS

Os ensaios para PÁSCOA já começaram no 
KIDS.
Não deixem suas crianças de fora, todas as 
quartas-feiras às 20:00 horas estaremos 
ensaiando para a apresentação de PÁSCOA.

Informações: 
Tia Vera - 8862-8592  
Tia Dani - 8756-0242


