
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
82-8873.2541/9990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

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
82-9681.8535/8851.5525

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, 22 de março de 2015 - Nº365

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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Versículo da 
Semana

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

28 MARÇO

11 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
25/03

-

GELZA

MANOEL

JORGE VALDO/ELZA/IRALDY

TEL/FABIANA ROCHA

MARCÃO

ULISSES

BONIFÁCIO/LINALDO/TONHO

DOM (N)
29/03

DOM (M)
29/03

ROS. BOTELHO

ESTELA

ULISSES

MARCELO

IZAURA

-

-

-

-

-

MÁRCIO

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: SILVIO (9993-9383)

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.

SESSÃO DE CINEMA PARA CASAIS
às 19h30, na Gênesis

CHÁ DA UNIÃO FEMININA
às 17h00, na Gênesis

27 MARÇO

CULTO DE GERAÇÕES
às 19h30, na Gênesis

Informações na página 03



pastorharry@ibgenesis.com.br

22.Mar : Magaly Valença Costa Oliveira

22.Mar : Camila dos Santos Berto

22.Mar : Jameson Vicente da Silva

23.Mar : Aneluise da S. Santos

23.Mar : Edvânia Batista do Nascimento

24.Mar : Janyne Vitória Caldas Cardoso

24.Mar : Márcia Araújo Gomes

25.Mar : Gabriella Keren Silva Lima

26.Mar : Carina Gomes Tenório

27.Mar : Cláudia Fernanda Justino Monteiro

27.Mar : Wilson Dantas Pereira Júnior

28.Mar : Ingrid Kellmanns de Araújo Dantas

 8834-2880)

 8834-6849)

 8878-1917)

 9928-2260)

) 8822-4155

 8823-8005)

 8852-5331)

 9980-8222)

 8801-5235)

 8801-5735)

) 9324-7308

 -)

“Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a 
Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que 
seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja 

porção dobrada de teu espírito sobre mim”.
(II Reis 2:9)

Saber o que quer na vida é a essência mais primitiva do 
sucesso. Noto que na nossa geração temos conhecido um nível 
de indecisão antes desconhecida. É possível ver um noivo 
indeciso se quer ou não casar na semana do casamento ou um 
aluno no último ano de um curso superior desistindo da sua 
conclusão porque pensa não ser o que queria para sua vida 
profissional. Moisés Maimônedes, filósofo religioso, afirmou de 
forma inteligente que “o risco de uma decisão errada é 
preferível ao terror da indecisão”. A indecisão é a matriz de 
toda perda de tempo e tempo é o único recurso que recebemos 
de Deus que ao ser perdido não pode mais ser recuperado. 

Aquele que está indeciso em começar é lento a agir. Eliseu foi 
um profeta que por sua fé e aplicação no discipulado recebido 
do seu mestre se qualificou para ser continuador da obra de 
ninguém menos que Elias, o profeta que fazia chover fogo do 
céu e travava as nuvens determinado um tempo de seca 
disciplinar que visava produzir à conversão do povo de Deus. 
Quando Elias estava para encerrar seu ministério não imaginou 
que Eliseu fosse tão rápido em decidir e decidir muito certo. Os 
últimos minutos de Elias na terra serve para nos mostrar o 
quanto uma decisão correta é determinante para sermos 
aprovados por Deus. Elias insiste para que Eliseu se separasse 
dele. Talvez Deus houvesse revelado a Elias a forma 
enigmática que ele seria retirado da terra e por isto queria que 
aquele momento fosse reservado. Era algo parecido com o que 
acontecia com Klark Kent, o personagem fictício do super-
homem. Toda vez que ele se transformava no super-homem 
queria que aquele momento fosse reservado para que sua 
identidade fosse preservada.  Não adiantou toda insistência do 
profeta Elias, pois Eliseu estava decidido a seguir seu mestre 
passo a passo até o fim.

Na hora precisa foi lhe dado á faculdade de decidir em um 
último pedido o que desejava receber do seu discipulador, e 
rápido, decidiu, pedindo: “Uma porção dobrada do seu 
espírito”. Ele sabia que não seria possível realizar a obra da 
continuidade sem que estivesse revestido do Espírito Santo de 
Deus. Mas ele quer mais, pede o dobro da unção. Não sem 
causa ele fez o dobro dos milagres feitos por Elias.

Para nos darmos bem na vida temos que vencer a insegurança 
e banir definitivamente das nossas emoções a indecisão. Os 
indecisos, além de frágeis, revelam que não conhecem a 
grandeza de Deus, nem aprendeu a descansar Nele até que 
tudo seja feito. Eliseu era um homem de caráter forte, sabia o 
que queria, e por isto havia identificado como chegar lá. Para 

VOCÊ SABE O QUE QUER?

cada um de nós, saber o que queremos encurta caminhos e nos 
qualifica para ser usados por Deus. Era uma coisa difícil o que 
pedia, e foi lhe dado uma condição. Se cumprisse a exigência 
receberia o que estava desejando: (II Reis 2:10) – “E disse: 
Coisa difícil pediste; se me vires quando for tomado de ti, assim 
se te fará, porém, se não, não se fará!”. Ele teria que ficar de 
olho bem aberto para ver tudo. Elias seria retirado da terra em 
um redemoinho, onde a presença de ventos fortes produzem 
impurezas que turvam a sua vista. Mesmo assim, soube manter 
os olhos bem abertos e recebeu uma porção dobrada do Espírito 
de Deus. Recebeu porque ficou com os olhos bem abertos ou 
recebeu por que sabia o que queria? Os dois. Então, se quiser se 
dar bem na vida, tem que desenvolver a habilidade de saber o 
que quer e ficar de olhos bem abertos suportando as 
contaminações produzidas pelos redemoinhos da vida. Agindo 
assim a vitória é mais que certa em nome de Jesus.   

- FIM -

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).

CHÁ DA UNIÃO FEMININA

Atenção mulheres da Batista Gênesis! No dia 11 de abril temos 
um encontro marcado com você aqui na Gênesis para o Chá da 
União Feminina. Veja as informações abaixo:

Tema: Desperta o dom que há em ti
Data: 11 de abril
Horário: 17:00 horas
Local: Igreja Batista Gênesis
Investimento: R$ 20,00
Preletora: Fátima Viana
Realização: União Feminina Batista Gênesis
Informações e convites com Izaura ou Nalda.

CAFÉ REGIONAL

O Ministério Infantil Gênesis Kids 
convida todos os membros a se 
deliciarem em um delicioso café 
regional, que acontecerá no dia 19 
de abril, após o Culto da Família. O 
valor cobrado será de apenas R$ 
10,00 e só pagam aqueles com mais de 12 anos. Garanta seu 
ingresso com a irmã Renata (8806-5596) ou Nireide (9692-
0303). Atenção: Os ingressos estarão à venda até o dia 12 de 
abril.

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

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    //    Tia Dani - 8756-0242.

Vem aí...

CIA ARTESDE NISSI
EM JUNHO - NA GÊNESIS

AGUARDE!


