
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
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informativo semanal

"E sabemos que todas 
as coisas contribuem 

juntamente para o bem 
daqueles que amam a 

Deus, daqueles que são 
chamados segundo o 

seu propósito." 
Romanos 8:28

Meditação

Interessante nesse 
versículo é que ele diz 

"todas as coisas", e não 
apenas "algumas 

coisas". Ou seja, até 
mesmo as dificuldades 

que enfrentamos, e 
muitas vezes não 

entendemos o porque, 
também cooperam 
juntas para o nosso 

bem. Por isso devemos 
dar graças a Deus não 
só nas vitórias, mas 

também na adversidade, 
não porque Deus se 

alegre com nossas lutas, 
mas porque é assim que 
nosso carater é refinado, 
semelhante ao ouro que 
é colocado no fogo para 
retirar suas impurezas. Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

18 ABRIL
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Coordenador da semana: IZABELLI (9915-5710/8820-8043)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

FEIRA DE MISSÕES
às 14h, na Gênesis

CULTO DA FAMÍLIA COM CIA JEOVÁ NISSI
às 18h00, na Gênesis

11 ABRIL

ChÁ DA UNIÃO FEMININA
às 17h00, na Gênesis

Informações na página 04

 União Feminina 
Chá da



pastorharry@ibgenesis.com.br

29.Mar : Eguinard de Carvalho Portela Neto

29.Mar : Edilene Maria Marques da Silva

30.Mar : Marlon Araújo Gomes

30.Mar : Clemilda Maria dos Santos

31.Mar : Sigrid Menezes da Silva Florencio

01.Abr : Ailda Pereira Guimarães Ferreira

01.Abr : Andressa de Brito de Sá

01.Abr : Katiane de Oliveira Silva

04.Abr : Marcus Ricardson Vieira Silva

 8801-6164)

 8854-7688)

 8833-5129)

 9118-0331)

) 8857-4616

 8831-2875)

 8872-3498)

 9947-0261)

 8844-2553)

Murmurar, soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz 
baixa, falar mal, apontar faltas e formar mau juízo de alguém 
ou de alguma coisa é tudo a mesma coisa. Foi exatamente isto 
que aconteceu com o povo de Israel, após o relatório trazido 
pelos homens que foram espiar a terra (Nm 13:25-33). O 
Senhor indignou-se ante a atitude do povo:

 "Até quando sofrerei esta má congregação que murmura 
contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de 
Israel proferem contra mim "(v. 26).

Hás duas coisas que me impressionam na murmuração. A 
primeira delas é o poder contagiante que tem o espírito do 
desânimo. É incrível como ele cola nas pessoas e tem a 
capacidade de aprisionar. A segunda é a velocidade com que 
ele anda, de pessoa em pessoa a murmuração corre solta, 
parece ter asas.

Os israelitas haviam caminhado durante décadas, agora diante 
da terra prometida, a promessa de Deus estava por se cumprir. 
Agora o “grande final” estava sendo comprometido por este 
espírito de murmuração. Os espias negativos não 
desmentiram Deus. De fato a terra é excepcional, lá há muito 
leite e mel, porém o que Deus não nos avisou é que as cidades 
já estariam ocupadas e que os moradores de lá são gigantes 
filhos de Anaque, descendentes dos nefilins. 

Josué e Calebe sofrem pressões por não compartilharem do 
pessimismo do povo (2-10). Mas Deus intervém, 
manifestando-se em glória (v.10). A condenação divina aos 
murmuradores é severa (11,12,23,29,33,34). O nosso Deus é 
misericordioso e providente. Ele conduz o seu povo e supre as 
suas necessidades. Por isso, reprova a murmuração. A 
murmuração é sinal de incredulidade, de ingratidão e de um 
agir irrefletido.

O mais curioso da entrada do povo de Deus e da conquista da 
primeira cidade é que nenhuma das expectativas negativas se 
confirmaram. Toda participação que eles tiveram na conquista 
foi circular a cidade louvando a Deus. Jericó viu seus muros 
serem engolidos pela terra, e pasmos, os moradores daquela 
cidade se renderam aos israelitas.  A cena inclusive inspirou o 
belíssimo hino da harpa cristã, que diz:

“Em vez de murmurares, canta
Um hino de louvor a Deus;

Jesus quer te dar vida santa,
Qual noiva levar-te pra os céus”.

Devemos tomar cuidado para não incorrermos no pecado da 
murmuração. Ela pode ser extremamente prejudicial, tanto 
para nós, quanto para a igreja. É por isso que a Palavra de Deus 
recomenda: "Fazei tudo sem murmurações nem contendas, 

O GIGANTE DA MURMURAÇÃO

para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na 
qual resplandeceis como luzeiros no mundo…" (Fp 2.14-16).

- 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 
p ra t i nhos  de  doces  e  sa l gados 
(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).

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 
quar tas- fe i ras  às  20 horas 
estaremos ensaiando para a 
a p r e s e n t a ç ã o  d e  P Á S C O A .                    
Informações: 

Tia Vera - 8862-8592    //    Tia Dani - 8756-0242.

Está contando os dias? Vem aí...

CIA ARTESDE NISSI
EM JUNHO - NA GÊNESIS

AGUARDE!

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.

11º CONAFEBI 2015

O  e ve n t o  o c o r r e r á  d e  2 0  a 
23/08/2015 e será realizado no Hotel 
Ritz Lagoa da Anta, aqui em Maceió. 
Com certeza este será o maior 
Conafebi da nossa história e você, 
pode estar presente. Acesse o site 
www.ibgenesis.com.br para mais 
informações sobre hospedagem e 
traslado e para baixar a ficha de 
inscrição.


