
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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Versículo da 
Semana

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

07 JUNHO

- -

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
22/04

ROSÂNGELA BOTELHO

NICINHA

ROSÁRIA

OSÉAS / LUCINEIDE

ARLEY / ROSÂNGELA

RENAN / PASTORA

MARINHO

GETÚLIO / TONHO / NATALÍCIO

DOM (N)
26/04

DOM (M)
26/04

ELIAS

IZAURA

ELIANE

MANOEL

ELISROBERTA

-

-

-

-

-

GELZA

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: OSMARI (9920-0915 / 9618-3004)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

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

-

15 a 17 MAIO

XII ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
(externo)

CIA  NISSIDE 
ARTES



CIA  NISSI

pastorharry@ibgenesis.com.br

20.Abr : Denis Luko Mendes

20.Abr : José Carlos dos Santos

22.Abr : Roniel Ronaldo da Silva

22.Abr : Felipe Gabriel Souza Lima Santos

22.Abr : Marcos Galaino dos Santos

22.Abr : Gabriela Machado Santos

22.Abr : Marcus Willams Verçosa da Silva

22.Abr : Ana Cristina Gomes Calheiros

 9915-8355)

 9919-5710)

 9622-6662)

 9943-1593)

) 9955-8786

 8892-6091)

 9147-7635)

 8867-1665)

Salmo 56:3 – “No dia em que eu temer, hei de confiar!”

Você pode encontrá-la aí em dificuldade em qualquer coração, 
agonizado na alma de qualquer pessoa. A segurança se esgueira 
próxima da morte, se esforçando por um último suspiro de vida. 
Embora ela seja o elo estabilizante de qualquer relacionamento, 
frágil, facilmente pode ser destruída se a relação não for 
construída sob os pilares da verdade, estabilidade e da 
integridade. 

A história da confiança que agoniza, pode ser também a história 
de um relacionamento que se partiu, de um adeus sem volta, ou 
até de uma ferida que se abriu. A confiança que em agonia respira 
ofegante deixa sempre um sulco, instala sempre uma dor. Ela 
pode ser fruto de relações mal estabelecidas, de uma confiança 
que foi partida, de um voto que foi quebrado ou de uma 
estabilidade não estabelecida.  

É muito difícil na nossa geração se dizer que confia 
completamente em uma pessoa. E existem muitas razões para 
isto, pois todos nós temos alguma história sofrida de traição, 
decepção ou de negação de alguém em relação a nós para contar.  
Diante de uma decepção sofrida, preciso recobrar o fôlego, 
retomar o ânimo para reunir forças para continuar lutando, para 
continuar confiando. A confiança é o que nos faz prosseguir, é o 
que nos faz caminhar, é o que nos faz dar uma segunda chance 
para alguém que falhou na primeira. Na música Maria, Maria, o 
compositor Milton Nascimento colocando emoção na poesia dos 
versos de uma canção que nos ensina a suportar as marcas das 
experiências dolorosas sofridas da vida, disse: “Mas é preciso ter 
força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, quem traz no 
corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria”. 

É lógico que a crise da confiança foi planejada, disseminada e 
amplamente alardeada pelo inimigo. Ele tinha dois objetivos: O 
primeiro era enfraquecer o homem, fazê-lo não confiar em si 
próprio, deixar de enxergar o seu valor e potencial. Quando isto 
acontece, os pontos são entregues, os joelhos estremecem, os 
passos são interrompidos, perdemos a vontade de tentar outra 
vez.  

É aí que a confiança agoniza, quando o homem olhando para 
dentro de si perde as esperanças, porque sabe melhor que 
ninguém o quanto é imperfeito e não confiáveis são os seus 
caminhos. Sua esperança então está em voltar a confiar em si, 
mas de passar a confiar em Deus. A decisão certa foi tomada pelo 
salmista, quando disse que no dia que temesse estava resolvido a 
confiar. A confiar não nas suas habilidades, mas na confiança que 
ressuscita a cada ação do toque divino.  

Não precisamos de muito, basta fazer como nos ensinou o 
salmista: No dia que temer, já sei o que vou fazer, nele vou 
confiar. É como diz o Baruk na música que canta: “Conheci um 
grande Amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, 
e Nele a gente pode confiar, a gente pode, pode confiar”.

- FIM -

A CONFIANÇA EM CRISE

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

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). 

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h com a Tia Leka (8853-8032).

Ministério de Dança

UNIÃO FEMININA

Demos início no sábado, 11 de abril, às atividades da União 
Feminina de nossa igreja com um maravilhoso chá! Foi um 
momento muito agradável, com louvor, oração, palavra, novas 
amizades e sorteio de brindes dos nossos parceiros. Se você 
não veio, não fique triste, teremos outras oportunidades! Fique 
atenta ao informativo e não fique de fora! Se você é mulher e 
tem mais de 18 anos, este espaço também é seu! Para mais 
informações como servir melhor ao Reino de Deus, procure 
Andrea Tenório, Izaura Martins ou Renalda Santiago. 
Esperamos por você!

APRESENTAÇÃO DE 
CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem 
sempre ao 3º domingo do mês. A próxima 
será no dia 17 de maio. Procure o Pb. 
Dilson ou Bráz para mais informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

INTERCESSÃO MISSIONÁRIA

Na semana passada 147 estudantes 
c r i s t ã o s  f o r a m  m o r t o s  n u m a 
universidade no nordeste do Quênia. O 
cristianismo é hoje é a religião mais 
perseguida no mundo. 
Ore:
●  Pelo Quênia e pelas famí l ias 
enlutadas;
● Pelos Cristãos perseguidos;
● Ore pela detenção do avanço do Estado Islâmico e dos grupos 
terroristas.

"Irmãos, orem por nós" I Tessalonicenses 5:25 

DE 
ARTES

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!


