
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

"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.

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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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
06/05

PR. JESSÉ

FABIANA SANTOS

JAMESON

ANTÔNIO / ELENI

LINALDO / CRISTINA

LUIZ / RITA

ALEXSANDRO

GETÚLIO / JOSÉ RENAN / OSÉAS

DOM (N)
10/05

DOM (M)
10/05

LUIZ ANTÔNIO

LANA

IZABELLI

IRALDY

TEL

-

-

-

-

-

ELENI

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: ARLEY (9326-8997/3357-5312)

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 3



pastorharry@ibgenesis.com.br

04.Mai : Rayr Santos Ferreira

05.Mai : Maria Cícera da Silva Macedo

05.Mai : Juliene Pereira Lucena

06.Mai : Maria Simone Góis Barbosa

07.Mai : Esther Gudas R. Melo

09.Mai : Rosângela Pereira A. dos Santos

 8819-0562)

 8707-0102)

 8881-4982)

 8800-8891)

) 9983-0266

 8844-6150)

Gosto de pensar em avivamento como uma resposta divina 
para uma crise instalada. Por isto que os grandes avivamentos 
sempre aconteceram em tempos difíceis, eles são a resposta 
de Deus para as necessidades do seu povo. Quando o homem 
esgota seus recursos, conhece a falibilidade de seus projetos, 
clama pelo socorro divino, Deus age em seu socorro e muda o 
curso natural da história.

Um bom personagem para ilustrar o que pode o avivamento é 
Gideão. Israel estava estagnada, vencida, derrotada sob o 
domínio opressor dos midianitas.  Algumas atitudes de Gideão 
iriam projetá-lo ao avivamento e o avivamento a solução de 
uma crise profunda que envolvia toda nação. A primeira 
atitude que produziu o avivamento de Gideão foi a sua 
disposição ao trabalho em tempos de crise. Deus não aviva 
preguiçoso ou acomodado. Perceba que ele estava malhando 
trigo quando foi chamado. É interessante isto, porque a gente 
associa um avivamento a muitas horas de oração. Gideão não 
estava orando, estava trabalhando. O avivamento é fruto de 
uma ação divina para nos fazer superar uma crise, não apenas 
uma resposta a uma espiritualidade bem desenvolvida. 
Estrategista, ele foi malhar o trigo na casa onde eles faziam 
vinho. Isto aconteceu porque aquele era o último lugar onde os 
midianitas o procurariam, visto que o vinho era utilizado nas 
celebrações e certamente julgavam que ninguém tinha 
motivos na nação para estar celebrando.  

Alguém certa vez falou que: “Deus está mais à procura de 
homens que são dependentes Dele do que homens cheios de 
potenciais”. Inseguro, Gideão procura colocar pretextos para 
não aceitar uma missão cuja realização lhe parecia muito difícil 
ou impossível, fica fazendo provas com novelo de lã em um 
joguinho de “só vou se você me garantir que isto é sua 
vontade”. Mas Deus não se guia por critérios humanos e 
escolhe, quase sempre, para a realização dos seus planos e 
projetos, aqueles que se consideram fracos e com pouco 
potencial. Alguém certa vez disse que: “É possível você ser 
grande demais para Deus te usar, mas é impossível você ser 
pequeno demais para Deus te usar”. Para ver a ação de Deus 
precisamos ser totalmente dependentes Dele. A dependência 
não é apenas um ato de fé, mas também é uma prova de 
consciência plena. Quem reconhece suas fragilidades, quem 
sabe das suas impossibilidades, sabe-se também ter uma 
única chance de sair vitorioso: “Depender de Deus!” 

Uma ultima atitude que nos desperta atenção no caráter de 
Gideão é sua persistência. Em Jz 7 Deus manda Gideão fazer 
uma seleção dos homens que estavam com ele porque eram 
muitos. De 30.000 homens que se ajuntaram a Gideão, Deus 
mandou que ele separasse somente 300 homens. Qualquer 
um diria que isto não iria dar certo, desistindo de continuar 

RESPOSTA PARA A CRISE:
AVIVAMENTO!

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 (8704-2709/9922-1770). 

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h.

Ministério de Dança

O POVO DA CRUZ

No penúltimo domingo (19/04) 
o Estado Islâmico (grupo 
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

lutando. O motivo pelo qual Deus tomou essa decisão esta 
expresso em Juízes 7:2, onde o Senhor diz que: “Israel poderia 
pensar que não fui Eu quem a libertou, dizendo: A minha própria 
mão me livrou.” Usando apenas 1% da força militar disponível 
naquele tempo, Deus livrou a Israel dos seus inimigos por meio 
da dependência de Gideão. A vitória só foi possível porque 
avivado, ele persistiu e lutou com seus 300 valentes guerreiros. 
Ela não veio fruto de um milagre apenas, mas a grande 
responsável por ela foi o avivamento divino produzido por Deus 
no coração de Gideão. 

Em tempos de crise, atente ao mover de Deus através do 
avivamento. Esta é a forma e o meio pelo qual se utiliza para 
resolver nossas crises. Em tempos de crise, atente para a voz de 
Deus, o avivamento pode começar por você. 

- 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  E n c o n t r o  d e  J o v e n s  e 
Adolescentes (Ejad) nos dias 22 e 
23 de maio, às 20h e às 9h, 
respectivamente. Com muita 
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

SANDUBA
NIGHT

/// SANDUBA+REFRI ///

COMPRE JÁ


