
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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Semana

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

18 ABRIL

07 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
08/04

PB. BRÁZ

FABIANA OLIVEIRA

BONIFÁCIO

SILVIO / NICINHA

ANDRÉ / OSMARI

ARLEY / MIRLANE

RANILDO

MARCUS WI./MARCOS A./FABIANO

DOM (N)
12/04

DOM (M)
12/04

LUIZ ANTÔNIO

NALDA

ELISROBERTA

LUIZ

RITA

-

-

-

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: MARCOS BENTO (8851-7866)

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

05.Abr : Marcielle de Medeiros P. Lopes

06.Abr : Deiwd da Silva Teles

09.Abr : Lizandra Dianna J. de Amorim

10.Abr : Rebeca Joyce Silva Lima

11.Abr : Mirlane Taciana de Lima Galvão

 3241-5355)

 9942-3309)

 3326-3149)

 3033-9035)

) 9327-0200

“E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje 
estarás comigo no Paraíso”.

(Lucas 23:43)

A princípio fiquei preocupado com os legalistas ao escolher o 
título desta reflexão. Eles poderiam dizer: “Tinha que ter 
falado de jogo?” Pois é, mas esta foi a melhor expressão que 
encontrei para expressar aquele sentimento de causa já 
perdida quando uma surpreendente reviravolta acontece no 
último minuto da partida quando todos já estavam saindo do 
estádio sem esperar mais mudança alguma.

Agora se alguém pode ficar escandalizado porque resolvi fazer 
uma analogia com um termo usualmente comum apenas aos 
jogos, imagina o escândalo que os religiosos legalistas não 
tiveram ao ouvir o que Jesus prometeu ao ladrão que se 
arrependeu na cruz? Como? Um ladrão vai morar com Jesus no 
céu? Meu Deus! Devem no mínimo ter achado que ele estava 
delirando. Só que não estava, gostassem os religiosos ou não 
aquele ladrão recebeu a salvação nos últimos segundos de vida 
apenas porque se arrependeu.

Deus é expert em virar o jogo aos 45 minutos do segundo 
tempo. A mulher adúltera, por exemplo, foi trazida a Jesus 
apenas para receber o veredicto: “Cumpram a lei de Moisés”. 
Já sem esperanças, a pobre e humilhada mulher sabia que o 
seu pecado era de morte, para ela não tinha mais solução. Olha 
a pergunta que fizeram a Jesus: (João 8:5) – “Na lei nos 
mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que 
dizes?” Nesta hora o coração da mulher acelerou. Tudo o que 
esperava era a morte imediata. Mais que surpresa! Jesus 
consegue alforriar a alma da pobre pecadora liberando a 
sentença do apedrejamento. Não que houvesse dito que não 
era para cumprir a lei, mas que desejando cumpri-la só poderia 
fazê-lo quem não houvesse cometido pecados. E quem ousou 
atirar a primeira pedra? Em um flagrante de confissão muda de 
culpa, uma a um foi se retirando sem nenhuma pedra 
arremessar. “Mulher, onde estão seus acusadores, pergunta 
Jesus?” Foi assim que ele virou a partida aos 45 do segundo 
tempo. Vai em paz e não peques mais, disse ele aquela feliz 
mulher.

Misael, Azarias e Hananias foram chamados por terem 
infringido um edito real, por não haver se dobrado a estátua do 
rei. Para eles mais importava cumprir o que Deus havia exigido 
do que os homens. Como fruto desta resistência, os meninos 
foram sentenciados à morte, afinal haviam desobedecido ao 
rei.  Mas vejam a fé convicta que tinham na resposta que 
deram ao Rei: (Daniel 3:17-18) -  “Eis que o nosso Deus, a 
quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará da 
fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei.   E, se não, fica 
sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem 
adoraremos a estátua de ouro que levantaste”. E Deus não os 

VIRANDO O JOGO AOS 45 MINUTOS
DO SEGUNDO TEMPO

livrou da fornalha, foram jogados nela vivos, mas aos 45 
minutos do segundo tempo os livrou na fornalha. Eles foram 
alcançados pelo milagre divino quando já haviam renunciado a 
vida. O rei ficou admirado que lançaram três homens, mas ele 
via quatro e o quarto tinha aparência de Deus.

Como Deus é assim, vá logo se acostumando. Ele pode fazer 
tudo rapidinho, mas prefere na maioria dos casos agir no último 
minuto, quando ninguém mais esperava uma ação sua. Age 
sempre aos 45 minutos do segundo tempo.

- FIM -

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 

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

Informamos às irmãs que as vagas já estão preenchidas, 
porém gostaríamos de convida-las a estarem orando por este 
evento, que tem tudo para ser o maior Conafebi da nossa 
história. O evento ocorrerá de 20 a 23 de agosto deste ano.

APRESENTAÇÃO DE 
CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem 
sempre ao 3º domingo do mês. A próxima 
será no dia 19 de abril. Procure o Pb. 
Dilson ou Bráz para mais informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

XII ECC
Em maio realizaremos o nosso XII ECC (Encontro de Casais com 
Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um serviço da Igreja, 
em favor da evangelização das famílias. Procura construir o 
Reino de Deus, aqui e agora, a partir da família, mostrando 
pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos, 
com os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo.  
A evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a 
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias 
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a estarem 
orando por mais este grande evento evangelístico de nossa 
igreja. Contamos com todos vocês!


