
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masculino

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

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:00 - Voleibol

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98873.2541/99990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 01 de novembro de 2015 - Nº393

informativo semanal

"A vossa palavra 
seja sempre 
agradável, 

temperada com sal, 
para saberdes como 
deveis responder a 

cada um." 
Colossenses 4:6

Meditação

Aqui aprendemos 
que é preciso 

articular bem as 
palavras, usar o 

vocabulário correto, 
o tom de voz 

adequado, para 
saber falar a cada 
tipo de pessoa. É 

importante sempre 
ter uma atitude 

positiva e ter uma 
conversa agradável. 
Sal em excesso fica 
salgado, e pouco sal 
também não é bom, 
por isso devemos ter 

equilíbrio e 
moderação. 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

08 NOVEMBRO

14 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
04/11

-

VALDILEIDE

MARINHO

MANOEL/ELISROBERTA

CRISTINA/ALEXSANDRO

FABIANO/FABIANA

-

LUIZ HONORATO

ULISSES/IRALDY/RANILDO

DOM (N)
08/11

DOM (M)
08/11

-

NICINHA

IZABELLI

RENAN/PASTORA

OSEAS/LUCINEIDE

-

-

-

-

-

-

JANE

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: HÉLIO LUIZ (98154-6879)

vem aí...

8/nov - às 20h
na gênesis - r$ 5,00

Nigh�

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

CULTO DE MULHERES
na Gênesis

07 NOVEMBRO

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O que fazemos? Cobertura de eventos internos, como cultos 
temáticos, eventos e atividades de outros ministérios, 
acampamentos, e demais atividades desenvolvidas pela igreja. 
Utiliza recursos como fotografias, matérias jornalísticas, 
filmagens e entrevistas. Publica e atualiza o site da igreja e as 
redes sociais que a mesma participa (facebook, twitter, youtube 
e instagram) e produz o informativo semanal. Também 
assessora o relacionamento da igreja com as mídias 
convencionais (TV, rádio, jornal e sites evangélicos). Se você se 
identificou com algum destes serviços, então procure a Rose 
Fer re i ra  ( 8832-7163)  ou  env i e  um ema i l  pa ra 
comunicacao@ibgenesis.com.br e venha participar desta 
equipe.

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

Informações página 3



pastorharry@ibgenesis.com.br

03.Nov : José Emanuel

03.Nov : Emilly Assunção

03.Nov : Marcely Kathryn

03.Nov : Gessé Celestino

07.Nov : Francisca Izabelli

 -)

 98899-5052)

 98875-1223)

 99311-6412)

 98823-3496)

Um olhar rápido sobre o quarto capítulo de Atos dos Apóstolos 
revela a ação sobrenatural e visível do Espírito Santo. A 
perseverança e a coragem dos discípulos que poucos dias 
antes havia descido aos níveis mais baixos depois da morte 
cruel do seu líder, agora milagrosamente havia se elevado a 
níveis estratosféricos.

Pedro e João estiveram pregando nas ruas de Jerusalém, onde 
mais tarde foram presos, confrontados e ameaçados pelos 
oficiais. Sem se deixar intimidar pelas ameaças, aqueles dois 
discípulos enfrentaram os oficiais de igual para igual. A 
perseverança consistente e a coragem notável destes homens 
não passaram despercebidas: (Atos 4:13) – “Então eles, 
vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram 
homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e 
reconheceram que eles haviam estado com Jesus”.

Por que? Por que as autoridades religiosas estavam 
maravilhadas com homens sem rudes e indoutos? O que havia 
impressionado tanto a estas pessoas? A forte determinação 
dos discípulos. As autoridades devem ter pensado: “Estes 
homens têm que está sob o domínio de uma força que não 
conhecemos, pois só uma ação sobrenatural pode levantar o 
ânimo e produzir tanta convicção em um grupo de homens que 
havia passado por uma experiência tão traumática e 
ameaçadora como a da morte do seu líder”. Toda liderança 
religiosa de Jerusalém tinha convicção de que nenhum dos 
mais próximos seguidores de Jesus teria coragem de continuar 
sua obra, afinal os riscos de terminar como seu líder era 
enorme. Eles sabiam com quem estavam tratando, eram os 
mesmos homens que seguiram Jesus e não esperavam que tão 
rápido eles houvessem reanimado. 

Não muito tempo depois o tribunal judaico chamou os 
discípulos e lhes determinou em termos inequívocos que 
parassem de pregar e ensinar no nome de Jesus:

(Atos 5:28-29) – “Não vos determinamos expressamente que 
não ensinásseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém 
dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue 
desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, 
disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens”.

Estava claro que esta força interior persistente e dinâmica não 
poderia ser humana, era a ação sobrenatural do Espírito Santo 
quem os impulsionava e fazia aumentar a paixão que sentiam 
tanto por Jesus como pelo chamado para anunciar seus 
ensinos. A razão de tanta ousadia estava em Atos 1.8: 
“Recebereis a virtude do Espírito Santo”. Vocês serão 
testemunhas, vocês terão perseverança, não se intimidarão 
diante de ameaças e postos diante de autoridades saberão o 
que falar. Era este poder que fora prometido aos discípulos que 

NÃO HAVIA AMEAÇA QUE OS
FIZESSE PARAR

estava em estado de evidência. Não tinha força ou ameaça 
humana que fosse capaz de intimidá-los, dobrá-los, vencê-los, 
fazê-los parar. Alguns momentos depois estes homens 
esclareceram em Atos 5.30-32 que aquela força interior que era 
alvo da irritação e surpresa dos líderes religiosos de Jerusalém 
provinha do Espírito Santo que Ele deu àqueles que lhe 
obedecem. Estava muito bem esclarecido agora, era de fato 
uma força sobrenatural que os impulsionava a continuar 
fazendo o que Jesus mandou mesmo que estivessem sendo 
ameaçados de morte. 

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2016

Estão abertas as pré-inscrições para o Retiro da Família 2016! 
Os interessados deverão se inscrever via formulário online, 
disponível no link www.ibgenesis.com.br/retiro2016, e 
efetuar o pagamento na igreja à equipe de inscrições, liderada 
pelo diácono Márcio, nos cultos de domingo. É importante 
ressaltar que o formulário deverá ser preenchido 
individualmente por todos que irão ao retiro, independente de 
idade.

Caso não haja a comprovação de pagamento, sua inscrição será 
excluída do banco de dados, abrindo vaga para outra pessoa. 
Além desta fase, estaremos construindo as demais nestes 
próximos meses e disponibilizando as informações em nosso 
site. Desde já, contamos com sua oração para que Deus 
derrame o seu Espírito Santo naqueles dias.

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:

Acomodação          À vista          A prazo (em até 6x)

Chalé                    R$ 320,00                 R$ 350,00

Alojamento            R$ 220,00                 R$ 250,00

Barracas                R$ 180,00                 R$ 210,00

ENCONTRO VIDA MELHOR

Casados e noivos, reservem na agenda a data do próximo 
encontro Vida Melhor! Será dia 07 de novembro, às 19h30, com 
o tema: "Relacionamento familiar em tempos de tecnologia”. O 
palestrante será o Pr. Tércio Ribeiro, da 1ª Igreja Batista de 
Maceió. Como sempre, será uma noite de edificação, 
comunhão e diversão.  Casais de namorados interessados em 
participar devem procurar os integrantes do ministério de 
casais. Para o nosso momento de comunhão todos os casais 
devem trazer pratinhos de doces e salgados (mulheres) e sucos 
e refrigerantes (homens).

DANÇA KIDS

O Ministério de Dança informa que os ensaios para a dança do 
ministério infantil terão início neste mês de novembro e as 
inscrições já estão abertas para crianças de 4 aos 12 anos. Os 
ensaios são aos sábados, às 14h. Informações com a Lua 
(99653-1466) e Thayse Mary (99922-1770).SANDUBA NIGHT

No domingo, 8 de novembro, você não precisará procurar onde 
comer depois do culto! Um sanduíche no capricho com 
refrigerante estarão te esperando por apenas R$5,00! E sabe o 
que é melhor? Você também estará contribuindo para o 
aprimoramento do Ministério de Dança. Adquira seu ingresso 
hoje. Não fique de fora! #PartiuSandubaNight
���Æ Quando: Domingo, 8 de novembro
���Æ Horário: 20h
���Æ Onde: Igreja Batista Gênesis 
���Æ Quanto: R$5,00

PROJETO SAÚDE SOLIDÁRIA

Não deixem de participar do Projeto Saúde Solidária, você 
cuidará da sua saúde e beleza e também irá abençoar o RETIRO 
ESPORTIVO. Estamos oferecendo: 

          - Limpeza de Pele ......................(R$ 50)
          - Massagem Anti-Stress .............(R$ 25)
          - Photodome ............................(R$ 40)
          - Depilação (decote e axilas) ....... (R$ 25)
          - Massagem Terapêutica .............(R$ 30)

Aproveite a promoção, Kit completo por apenas R$ 120.
Todos os sábados a partir das 8 até às 17 horas.
Local: Rua Tereza de Azevedo N° 1030 – Farol
Maiores informações: Cida (98704-8498 ou 99305-5234)
                               Vera (98862-8592)
 

Toda renda será revertida para a realização do Retiro Esportivo.


