
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, 10 de maio de 2015 - Nº372

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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Filiada a

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
13/05

ROSÂNGELA BOTELHO

THAISE

ROSÁRIA

SAM / JOANA

IRLAM / MARIANA

MAURÍCIO / GISELE

EMERSON

ROBSON / MONTANHA / JANIELSON

DOM (N)
17/05

DOM (M)
17/05

DC. MARCELO

ANGÉLICA

MANOEL

RICARDO

AILDA

-

-

-

-

-

GELZA

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: OSMARI (8801-7695/9136-2644)

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
No próximo 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

11.Mai : Márcio Lopes dos Santos

11.Mai : Jaqueline de França Assunção

12.Mai : Valdilene Rodrigues da Silva

12.Mai : Alexandre Gomes de Andrade

14.Mai : Laudecina Ferreira de F. Assunção

15.Mai : Cícero de Lima

 8863-7512)

 9141-8034)

 8851-7150)

 8867-8992)

) 9114-0894

 8749-0849)

“Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é 
precipitado”. 

(Provérbios 19:2).

Existem coisas que custam muito pouco e trazem muitos 
benefícios. Por exemplo, quanto custa à prática de exercícios? 
Se for fazer cálculo, lógico haverá um custo. Tênis, roupa leve 
apropriada, se praticado em uma academia vai mais o custo da 
mensalidade e também o de um personal trainer se quiser 
resultados melhores.  É alto o custo? Muito baixo se 
comparado à qualidade de vida que você vai ter e as visitas a 
hospitais que você vai evitar. Além do que, faz bem a 
autoestima, fortalece os ossos, regula o peso, melhora 
coordenação e o equilíbrio motor, promove interação social, 
melhora o humor e a disposição.  

Existem coisas que não custam nada e trazem altíssimos 
benefícios. Um exemplo disto é um sorriso ou um abraço. 
Quanto custa sorrir para alguém ou abraça-la? E uma palavra 
de elogio ou de afirmação? A vida vai se tornando mais leve e 
agradável quando estas boas práticas vão sendo inseridas no 
uso cotidiano. Muda o convívio, melhora o ambiente familiar e 
no trabalho. Willian Douglas, conhecido como “guru dos 
concursos”, conta como sua vida deu uma guinada da 
mediocridade ao topo do sucesso. No meio de uma maratona, 
ele um atleta de fim de semana com muita dificuldade de 
prosseguir correndo, ouviu de uma velhinha que assistia 
aquela corrida: “Vai guri, vai... Você consegue, vai!” Ele conta 
que aquela voz da boa velhinha ficou impregnada na sua 
mente, de forma que toda vez que ele estava atravessando 
uma dificuldade ou um desafio  o gravador da sua memória 
disparava a voz da velhinha novamente: “Vai Guri, vai... Você 
consegue, vai!” Foi assim, fortalecido na alma pelo impulso 
oferecido por uma velhinha que foi passando em muitos 
concursos.

Deus nos concedeu a capacidade de Pensar. Esta faculdade do 
ser, nos garante nossa individualidade e auxilia em nossas 
tomadas de decisões. Todas as decisões devem primeiramente 
passar pelo filtro do pensamento. Quanto custa refletir antes 
de tomar uma decisão, ação ou, antes de liberar uma palavra? 
Pois bem, mas custa muito caro não fazê-lo. Muitas ações 
impensadas produzirão consequências desastrosas nas nossas 
vidas, algumas delas irreversíveis. 

Jefté foi um juiz (Jz 12.7), um homem de destaque na sua 
geração. Contudo, ficou estigmatizado por um voto irrefletido 
que fez. Ficou tão aficionado por vitórias, que fez um voto 
louco a Deus. Votou que se conseguisse uma vitória que lhe 
parecia impossível, a primeira coisa que saísse de casa na sua 
volta ele sacrificaria. Talvez houvesse pensado no hábito 
comum do seu cachorro “TOB” que tanto amava, era ele 

QUANTO CUSTA PENSAR 
ANTES DE AGIR?

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

sempre o primeiro a sair balançado seu rabo denunciando sua 
alegria com a volta do seu dono. O problema é que quem saiu 
desta vez foi sua filha. Há quem diga que Jefté não a ofereceu 
em sacrifício por dois motivos: 1 - Ele certamente conhecia a lei 
de Deus que proibia rigorosamente sacrifícios humanos, e por 
certo sabia que Deus tinha tal ato como uma abominação 
intolerável (Lv 18:21; 20:2-5; Dt 12:31; 18:10-12). 2 - A 
menção enfática de que "ela não conheceu varão" (não se 
casou), deixa claro que ela foi apresentada a Deus como 
sacrifício vivo, dedicando toda sua vida como virgem ao serviço 
do santuário nacional de Israel (Êx 38:8; 1 Sm 2.22) (Jz 11:35). 
Foi como um cumprimento alternativo para o voto feito pelo pai. 
Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes, e disse: “Ai de mim, 
filha minha! muito me abateste; és tu a causa da minha 
desgraça! pois eu fiz, um voto ao Senhor, e não posso voltar 
atrás” (Jz 11:36). A questão aqui nem é se ele cumpriu seu voto 
irrefletido ou não, mas os prejuízos das ações irrefletidas. Pare e 
pense em quantas vezes você se prejudicou por ter tomado 
ações ou decisões sem refletir? E no caso do cristão melhor 
ainda, porque contamos com a ajuda dos ensinos da Palavra de 
Deus e do Espírito Santo que nos assiste nas decisões e nos 
orienta nas nossas reflexões. 

- 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, respectivamente. Com 
m u i t a  c o m u n h ã o ,  l o u vo r  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

CAMISAS - EJAD 2015

Se você reservou sua camisa do Ejad e 
ainda não pagou, não deixe de fazer seu 
pagamento hoje, pois somente quem 
está com o valor pago inteiramente 
estarão com suas camisas garantidas 
devido a grande demanda. Se você 
pagou apenas uma parte do valor, 
também é necessário quitar o restante. 
Para mais informações sobre as camisas, 
procurar a Bel (9381-6086).

PARTICIPE DO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de 
n o s s o  i n f o r ma t i v o ?  E n t ã o  m an d e 
testemunhos, matérias e sugestões para que 
possamos melhorá-lo ainda mais. Participe 
mandando notícias para o e-mail:

 comunicacao@ibgenesis.com.br


