
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

"São os olhos a 
lâmpada do corpo. 
Se os teus olhos 

forem bons, todo o 
teu corpo será 

luminoso." 
Mateus 6:22

Meditação

Nós somos limitados 
mas Deus não é. Ao 
olharmos para os 

problemas e 
dificuldades vemos 

nossa limitação, mas 
se nossa visão for 

baseada na fé, 
poderemos enxergar 

mais longe. 
Estaremos 

ampliando nossa 
capacidade, e assim 
vamos afastar toda 
palavra negativa, 
pois estaremos 

seguro sendo que a 
visão foi dada por 

Deus. 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
11/03

-

LUCINEIDE

LUCIENE

LUIZ ANTÔNIO/RITA

FABIANO/FABIANA/MIRLANE

OSMARI

RANILDO

ANDRÉ/MANOEL/MARCUS W.

DOM (N)
15/03

DOM (M)
15/03

ROSÂNGELA BOTELHO

IZAURA

ELENI

NATALÍCIO

LANA

-

-

-

-

-

TONHO

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: MARCOS ANTÔNIO (9697.2073)

PARA

CASAIS

(CASADOS, NOIVOS E NAMORADOS)

SESSÃO DE

CINEMA

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



pastorharry@ibgenesis.com.br

09.Mar : Bruno Hermes Santos da Silva

09.Mar : Max Martins de Oliveira e S. Filho

10.Mar : Zenildo Calheiros dos Santos Filho

10.Mar : Paulo Roberto da Silva Júnior

10.Mar : Edna Oliveira dos Santos

11.Mar : José Ronaldo Rodrigues da Silva

11.Mar : Maria Beatriz Valença C. Buarque

13.Mar : Pedro Paulo G. Malta Caloete

13.Mar : Anderson Soares Lima
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“E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos 
céus, e a todo o animal do campo; mas para o 

homem não se achava ajudadora idônea”.
(Gênesis 2.20)

O livro de Gênesis reproduz o relato de toda criação, por isto é 
um dos principais livros da bíblia tanto em beleza como na 
cadeia da compreensão humana do plano e do propósito de 
Deus. É sem dúvidas um livro que marca toda a inspiração de 
Deus em cada ato da sua criação. Parecia estar querendo 
divertir os olhos do homem quando criou a zebra marcada por 
listras ou querendo nos fazer rir quando deu a girafa o 
tamanho do pescoço que tem. A harmonia e a complexidade 
explosiva das cores de uma borboleta? Isto para não falar no 
espetáculo que é a metamorfose que se dá na sua origem. 
Ver uma lagarta feia sendo transformada em uma bela 
borboleta só podia ser um ato de Deus em um dia muito 
inspirado. E vê-la voando para que mais pessoas pudessem 
ver sua beleza?

A harmonia das estações que se reversam em ciclos é um 
capítulo a parte na obra criadora de Deus. Ela renova a terra, 
se não fosse este ciclo tão privilegiado de clima produzido 
pelas estações não teríamos a renovação e a manutenção das 
plantas. O que seria para os olhos viver sem conhecer a 
beleza das flores? Olha só o ciclo de engenhosidade da mente 
divina na criação do mover das águas marinhas. A maré é o 
movimento periódico das águas do mar, pelo qual elas se 
elevam ou abaixam em relação a uma referência fixa no solo. 
É o fenômeno causado pelas atrações simultâneas do sol e 
lua sobre as águas do globo, e, pelo fato do nosso astro mais 
próximo ser a Lua, é claro que ele causa maior influência. A 
atração gravitacional da Lua faz com que a água dos oceanos 
avance sobre a parte da Terra que se encontra mais próxima 
à Lua e também sobre a parte diametralmente oposta. O 
movimento de translação da Lua, também conhecido como 
dia lunar, tem a duração de 24h e 50 min., dividindo-se este 
tempo em 4 períodos, teremos quatro turnos de 
aproximadamente 6h e 12min. Que é a duração de cada maré 
e suas variações, de preamar a baixa-mar. E mais, todos os 
rios correm para o mar, e lá eles encontram uma enorme 
quantidade de sal que purifica e trata todas as águas do 
planeta. Já pensou se ele não houvesse pensado nisto? As 
águas rapidamente apodreceriam. Ele também estava 
pensando no oxigênio que os peixes necessitariam para viver, 
quando fez as águas se revolverem, se movimentarem 
produzindo todo o processo de oxigenação das águas. Que 
Deus maravilhoso! Ele todo dia se preocupa com cada 
detalhe da sua criação.

Nada da criação, no entanto, pode ser comparado à criação 
da mulher. Ela foi algo que Deus fez com muito capricho, para 

E PÕE INSPIRAÇÃO NISTO

povoar o coração do homem de êxtase e alegria. 
Sua forma mansa de falar, doce de se comportar, 
sua capacidade de estar junto do homem nas 
horas mais precisas da vida, sua capacidade 
intuitiva, sua forma cadenciada e bonita de andar, 
tudo nos leva as reações que Deus queria 
provocar no mundo e no homem ao criar a mulher. 
E sua capacidade de ser tudo para todos? Avó, 
mãe, dona de casa, esposa, cuida de todos ao 
mesmo tempo com uma excelência e primor 
que nos faz lembrar a natureza de Deus. Só 
ele faz mais que a mulher, ninguém é páreo 
para esta dupla. O mundo não seria 
completo se Deus não houvesse pensado e 
criado a mulher. Esta semana o mundo 
comemora o dia internacional da mulher, 
uma justa comemoração para aquela que é 
a melhor e mais aprimorada de todas as 
criações de Deus. Como diria minha amiga 
Edir: “Deus só podia estar muito inspirado 
quando criou a mulher!” E põe inspiração 
nisto! 

- FIM -

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

MEGA CULTO

Conv idamos até  14 anos a 
participarem do Mega Culto que 
ocorre no mesmo horário do Culto 
da Família, aos domingos (18h às 
20h), porém na sala de aula do 
pr imeiro andar.  Temos t ido 
momentos abençoados com muito 
louvor e adoração a Deus. Você não 
vai querer ficar fora dessa, vai?! 
Estamos lhe esperando!

AUDIÇÕES MINISTÉRIO FACES

O Ministério de teatro FACES da 
Igreja Batista Gênesis realizará 
no dia 21 de março de 2015, às 
16 horas, no templo da Igreja 
Batista Gênesis uma audição 
para avaliar os candidatos a 
participarem do grupo de 
teatro. Aqueles que tiverem 
interesse deverão se inscrever 
online. Os candidatos deverão apresentar um monólogo a ser 
escolhido dentre as opções disponíveis no formulário de 
inscrição.

Período de inscrição: 01 a 14 de Março de 2015.
Local de inscrição (online): http://www.ibgenesis.com.br/ 
Data da Audição: 21/03/2015 às 16h
Dúvidas falar com: Andressa Venir (82) 9620-0945

SESSÃO DE CINEMA

O ministério de casais Vida Melhor 
convida a todos os casais casados, 
noivos e namorados a participarem de 
uma sessão de cinema que ocorrerá no 
próximo dia 28 de março, às 19h30. O 
ministério ficará responsável pela 
pipoca enquanto os casais deverão 
trazer pratinhos de doces e salgados 
(mulheres), e refrigerantes (homens), para o lanche coletivo 
após o filme. Aguardamos todos vocês. Até lá!

Informações com irmão Luiz Antônio (8879-7098 / 9960-4720).

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 horas 
estaremos ensaiando para a apresentação 
de PÁSCOA. Informações: Tia Vera - 
8862-8592  e Tia Dani - 8756-0242.


