
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, 26 de abril de 2015 - Nº370

informativo semanal

"Porque o reino de 
Deus não é comida 
nem bebida, mas 
justiça, e paz, e 

alegria no Espírito 
Santo." 

Romanos 14:17

Meditação

Aqui o apóstolo 
Paulo traz um 

ensinamento acerca 
do reino de Deus, 
que na verdade é 

uma lembrança para 
todos nós 

depositarmos nossas 
principais 

expectativas não 
somente nesta vida, 

mas no reino de 
Deus, onde a 

justiça, a paz, e a 
alegria duram 
eternamente.
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Versículo da 
Semana

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

22 e 23 MAIO

07 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
29/04

-

CÉLIA

ELENÍ

MÁRCIO/VALDILEIDE

MARCOS ANTÔNIO/LUCIENE

MARCOS BENTO/JANE

MANOEL

MARCELO/LUIZ ANTÔNIO/ULISSES

DOM (N)
03/05

DOM (M)
03/05

PB. GILVAN

ELISROBERTA

ROSÂNGELA

HÉLIO

DANIELLA

-

-

-

-

-

JANE

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: MARINHO (9913-5450/8802-7885)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

CONFERÊNCIA EJAD 2015
na Gênesis

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

15 a 17 MAIO

XII ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
(externo)

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!

CIA  NISSIDE 
ARTES

Informações na página 4



pastorharry@ibgenesis.com.br

27.Abr : Maria José Gonçalves de Carvalho

28.Abr : Daniel Calheiros Amorim

28.Abr : Madalena Inácio da Silva

29.Abr : Mônica Angélica Santos Machado

29.Abr : Ana Maria Nunes Santos

30.Abr : Janaína de Melo Santos

01.Mai : José Paulo dos Santos

02.Mai : Isaac Alexandre da Silva

 8896-4515)

 8889-2608)

 3034-2666)

 9116-0966)

) 9921-6616

 8823-3735)

 -)

 9311-1166)

“Os dois anjos chegaram a Sodoma no início da noite. 
Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os 
recém-chegados e levantou-se para recebê-los. 

Curvou-se diante deles e implorou: Por favor, amigos, 
venham para minha casa e passem a noite ali. Vocês 
poderão se lavar. E poderão se levantar cedo e seguir 

caminho descansados”.
(Gênesis 19:1)

É lógico que não tenho nada contra a ambição. Ela é a fonte 
propulsora de todo crescimento humano. É lógico que tenho 
tudo contra a ambição desmedida, que não respeita limitas, 
que nos leva a conseguir esquecendo os princípios divinos ou 
os limites do outro. A linha limítrofe é muito tênue entre a 
ambição sentimento divino que nos propulsiona ao 
crescimento legítimo, e a ambição manipulada por demônios 
que nos faz querer ter sem ética, subir fazendo dos outros 
degraus da nossa escassa ascendente, sem seguir os 
princípios divinos, sem perguntar a Deus se é isto que ele quer 
para nós. 

O capítulo dezenove do livro de Gênesis referenda e valida o 
ditado de que pouco com Deus é muito, e que muito sem Deus 
é nada. Ló havia escolhido morar na região de Sodoma porque 
viu ali um campo fértil, uma terra próspera. Em nenhum 
momento ele avaliou os riscos ou os costumes da cidade. O seu 
coração estava movido apenas pelo interesse de prosperar ali. 
Por causa dos muitos pecados das cidades de Sodoma e 
Gomorra, cujos clamores chegavam até o céu, Deus decidiu 
destruí-las. Mas, antes disso, e como resposta à intercessão de 
Abraão, dois anjos foram enviados por Deus até a cidade de 
Sodoma para tirar Ló dali antes da destruição. Quando os anjos 
chegaram à cidade encontraram Ló sentado à porta da cidade, 
o que mostra que Ló tinha uma posição influente, pois só se 
sentavam à porta da cidade, autoridades e pessoas de posição 
elevada. Já não bastasse o mal de ter ido morar num lugar em 
que Deus não o queria, Ló ainda se apegou ao lugar. Na 
verdade ele estava investindo tudo de sua vida num lugar 
destinado à destruição. Isto nos faz lembrar o que o Senhor 
Jesus disse: “Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á” 
(Mt 16.25). Muitos são os que estão perdendo a própria vida 
por investi-la em algo contrário à vontade de Deus.

Percebo que Ló não fazia a menor ideia de que se tratava de 
anjos, porque sua conversa não revela espanto ou êxtase, 
sentimentos comuns em uma experiência desta. Vejo sim, que 
Ló estava movido do sentimento de hospitalidade na hora do 
convite. Tanto é que ele provisionou o convite com argumentos 
que nos revelam a falta de consciência: “Vocês poderão tomar 
um banho e amanhã seguir o caminho de vocês descansados”. 
O recado que os dois anjos traziam era de urgente livramento: 

POUCO COM DEUS É MUITO, 
MUITO SEM DEUS É NADA 

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

O POVO DA CRUZ

No último domingo (19/04) o 
E s t ado  I s l âm i c o  ( g r upo 
terrorista) divulgou um vídeo 
exibindo a execução de cristão 
Etíopes na Líbia. As imagens 
mostram pelo menos 16 sendo 
decapitados e outros 12 mortos 
a tiro. O "crime" deles foi não 
negar Jesus e não se converter 
ao islã... Essa foi mais uma 
mensagem de sangue endereçada ao povo da cruz. Nós 
também somo o povo da cruz! Ore por nossos irmãos! Ore 
pela igreja perseguida.

#DIP    #DOMINGODAIGREJAPERSEGUIDA    #FALTAM35DIAS

“Saia já desta cidade porque ela vai ser destruída. Tirem sua 
família daqui, porque o Senhor resolveu dar um basta nos 
pecados desta cidade”. Fico imaginando o que se passou pela 
mente de Ló naquelas poucas horas que esteve sobre orientação 
dos dois anjos. Sonhos desfeitos, planos interrompidos, desejos 
frustrados, tudo desmoronando com a velocidade de uma 
esmagadora avalanche. Ele poderia reclamar alguma coisa de 
Deus? Lógico que não! Pelo contrário, deveria agradecer ao 
Senhor pelo livramento produzido para ele e sua família. 

Parece que a vida espiritual desenvolvida por Ló, não produzia 
impacto nem nos que estavam mais próximos a ele, pois 
avisando ao noivo de cada uma de suas filhas (14) eles não 
deram crédito à sua palavra. No dia seguinte, na hora de fugir de 
Sodoma, Ló estava demorando demais (16). Os anjos tiveram 
que pegá-lo pela mão e praticamente arrastá-lo à força de 
Sodoma. O recado que fica é muito claro. Ele chegou ali 
próspero, possuindo uma fortuna em animais e muitos 
funcionários, agora estava saindo sem nada. Foi morar em Zoar, 
um pedaço de chão esquecido e desabitado. E isto aconteceu 
porque “pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada”. 

- FIM -

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

EJAD 2015

Com o tema Perturbadores, a Igreja 
Batista Gênesis promoverá o Encontro 
de Jovens e Adolescentes (Ejad) nos 
dias 22 e 23 de maio, às 20h e às 9h, 
r e s p e c t i vamen t e .  C om  mu i t a 
comunhão, louvor e aprendizado da 
Palavra de Deus, o Encontro será 
realizado na própria igreja, com a participação especial de Joel 
Jordão (PE) e pr. Eliseu Lima (DF), além da Banda Bravhos, Atos 
2 e Cia Faces de Teatro. Mais informações e ficha de inscrição 
estão disponíveis em nosso site. Acesse ibgenesis.com.br


