
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, 08 de novembro de 2015 - Nº394

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

14 e 15 NOVEMBRO

15 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
11/11

PB. GILVAN

NIREIDE

ELZA

ARLEY/MIRLANE

GELZA/YRWSON

ADRIANO/DANIELA

-

MARCUS WILLAMS

M. ANTÔNIO/ANTÔNIO/SILVIO

DOM (N)
15/11

DOM (M)
15/11

MARCELO

ROSÂNGELA

LUIZ HONORATO

LUIS/VALDELANIA

IRALDY/TEL

-

-

-

-

-

-

JAMESON

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: AILDA (98831-2875)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

14 NOVEMBRO

CULTO DE MULHERES
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 
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pastorharry@ibgenesis.com.br

O Capitulo 25 de 1 Samuel nos permite refletir de forma muito 
positiva acerca dos males do egoísmo humano. Neste texto 
conhecemos que Davi vai viver fugindo da perseguição 
diabólica de Saul nas regiões do Carmelo. Ali havia um 
fazendeiro próspero a quem Davi voluntariamente protege. Ele 
evita ataques de ladrões aos bens daquele homem. Porém, um 
dia faltou alimento para Davi e seus homens. Tudo que ele pede 
é um pouco de comida em troca de tantos benefícios que ele 
produziu a Nabal. No entanto, surpreendentemente ele recebe 
uma resposta mal educada e deselegante de alguém a quem ele 
tanto havia beneficiado. Todas as vezes que a ingratidão bate a 
porta do coração de um homem, o seu sentimento é de 
indignidade, revolta e desejo de vingança. Davi queria matar 
Nabal. O por pouco não comete este homicídio, o que 
desqualificaria para assumir o trono.

Abigail, a formosa mulher de Nabal não era dos que agem 
fazendo o bem esperando recompensa de homens. Ela 
rapidamente prepara muitos alimentos, forma uma caravana 
de funcionários e vai oferecer uma oferta pelo perdão. O seu 
exemplo de bondade deve ter marcado o coração de todos os 
funcionários que foram com ela para sempre, porque os bons 
exemplos nos marcam. 

Ela não avalia riscos, seu marido poderia descobrir e causar 
sérios danos a sua vida, ao chegar diante de Davi ainda age 
como uma intercessora de Nabal. Ele merecia aquela atitude? 
Lógico que não! Mas ela não era movida por recompensas, era 
uma desinstaladora de tragédias. Veja o que fez: (I Samuel 
25:24) – “E lançou-se a seus pés, e disse: Ah, senhor meu, 
minha seja a transgressão; deixa, pois, falar a tua serva aos 
teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva”. Ela assume uma 
culpa que não é sua, se resigna a sofrer consequências 
imerecidas.

Quase que Davi movido pela indignação que alimentou no seu 
coração cometia uma loucura. Por causa de um homem rude 
quase que manchava seu currículo: (I Samuel 25:25) – “Meu 
senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, 
impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. 
Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, 
não vi os moços de meu senhor, que enviaste”.

Obviamente Davi terminou perdoando Nabal por causa da ação 
da sua esposa. Ela fez por que seu marido merecia? Não, fez 
porque era movida pelo Espírito de Deus, a bondade era a sua 
maior virtude. Teria feito para receber recompensas? Lógico 
que não. A bíblia diz que Deus que vê em secreto, nos 
recompensa publicamente. Os dias passaram e Nabal morreu. 
Quando Davi soube propôs a ela um casamento. Poderia viver 
amargando uma dura viuvez, mas por causa da sua atitude 
excelente se tornou a esposa do Rei de Israel. É pouco ou quer 
mais? Agora sigamos seu exemplo e vivamos desinstalando 
tragédias. 

- FIM -

DESINSTALANDO TRAGÉDIAS

11.Nov : Ricardo Henrique

12.Nov : Miriam de Carvalho

13.Nov : Gudbergson das Neves

13.Nov : Samantha de Souza

14.Nov : Ulisses Antônio

14.Nov : Edileusa Gomes

 99959-3905)

 98835-6905)

 98887-1315)

 98821-6464)

 99658-3300)

 99123-5548)

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

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 - É HOJE!!!

Hoje 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

Sanduba Night  ///  hoje, após o culto  ///  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.

EJAD ACAMP 2015

Nosso acampamento O MARCO está chegando! Restam poucas 
vagas para servir e participar. Se você não fez sua inscrição, 
faça o mais rápido possível. Se já fez confirme a inscrição 
efetuando o pagamento. Não perca a oportunidade de viver 
dias marcantes!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 15 de novembro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 11 de novembro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo (1) nome do pai e 
da mãe completos, (2) nome da criança, (3) data de 
nascimento e (4) uma foto anexado ao e-mail. 


