
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, 20 de dezembro de 2015 - Nº400

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

25 DEZEMBRO

31 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
24/12

PB. GILVAN

TEL

RENALDA

ROSÁRIA/CÉLIA

LUCIENE/OSÉAS

ANTÔNIO/ELENI

LINALDO

YRWSON

MARCOS ANT./LUIZ H./ARLEY

DOM (N)
27/12

DOM (M)
27/12

PR. GUILHERME

IZAURA

ESTELA

LUIZ H./RITA

LANA/NATALÍCIO

ADRIANO/DANIELA

-

-

RANILDO/GETÚLIO/IRALDY

-

-

-

JAMESON

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: NICINHA (9 9997-9500)

Informações página 4

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

FERIADO

CULTO DA VIRADA
22h, na Gênesis

24 DEZEMBRO

CULTO DE NATAL
20h, na Gênesis

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

20.Dez : Damasco Silva

23.Dez : Gilvanice Vieira

23.Dez : Fernanda Maria

23.Dez : Alyana Correia

24.Dez : José Ubirajara

25.Dez : Nathália Silva

26.Dez : Kaytt Ferreira

26.Dez : José Cícero

 98801-4867)

 98871-5070)

 99949-1106)

 98814-9500)

 98898-2588)

 98865-1239)

 99969-9796)

 98803-3922)



pastorharry@ibgenesis.com.br

“E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no 
tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do 

oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é 
nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no 

oriente, e viemos a adorá-lo”.
(Mateus 2:1)

O clima deveria ser bem outro, afinal estamos na semana do 
natal. Porém, nos últimos meses nós temos vivido uma 
sucessão de tão péssimas notícias no Brasil que o espírito 
alegre das celebrações do final do ano parece ter se esvaziado 
no coração das famílias. 

Nos dias do nascimento de Jesus o quadro também não era 
diferente para nação de Israel. Talvez estivesse até pior, vá ver. 
Afinal eles estavam debaixo de uma opressão terrível 
produzida pelo cativeiro romano. Todas as riquezas da nação 
eram expatriadas e para piorar a situação, nós temos notícias 
que os cobradores de impostos eram corruptos. Além do que, 
eles contratavam os próprios judeus como funcionários da 
máquina estatal romana, o que produzia um sentimento de 
revolta profunda e de orgulho nacionalista ferido.

O diálogo dos magos com Herodes despertou nele o desejo 
diabólico de matar a criança, para que o plano de Deus fosse 
interrompido antes mesmo de iniciar. Este sim construiu uma 
crise particular para si, já imaginou Jesus tomando o trono do 
imperador Romano, já que era o Rei dos Reis. Ao perceber que 
o anjo orientou os magos a não dar o mapa de onde se 
encontrava a criança, ele lançou um edito mandando matar 
todos os recém-nascidos. Era o cumprimento profético do que 
disse o profeta: (Jeremias 31:15) - “Assim diz o SENHOR: Uma 
voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo; Raquel 
chora seus filhos; não quer ser consolada quanto a seus filhos, 
porque já não existem”. Dias de fato muito difíceis foram 
aqueles. 

Apesar de tudo isto, a ação dos magos nos ensina muito nestes 
dias. Se fossem olhar para o momento político ou para o clima 
financeiro da nação eles não tinham motivos para estar 
celebrando o natal. Perceba que, no entanto, eles foram 
movidos por um clima de adoração a Deus pela chegada de 
Jesus. Nós também estamos com o nosso orgulho ferido, 
também expatriaram uma fortuna da nossa nação, estamos 
desonrados na nossa credibilidade, o clima é de profunda 
instabilidade, mas e daí? Que o espírito que movia os magos 
seja o mesmo que nos move hoje, a motivação do nascimento 
de Jesus deve mudar o nosso semblante, deve alegrar 
sobremaneira o nosso coração. 

O grande ensino que é transferido daqueles dias aos nossos 

QUANTO MAIS DIFÍCIL OS TEMPOS,
MAIS PRÓXIMOS DE DEUS

CULTOS DE FIM DE ANO

CULTO DE NATAL - Quinta-feira, 24 de dezembro, às 20h
CULTO DA VIRADA - Quinta-feira, 31 de dezembro, às 22h

Nestas duas semanas em que acontecem os Cultos de Natal e da 
Virada NÃO teremos o Culto de Cura e Libertação, que 
aconteceriam nos dias 23 e 30 de dezembro. Voltaremos com a 
programação normal das quartas-feiras a partir do dia 06 de 
janeiro de 2016.

dias é o de que quanto mais difíceis os tempos, mais devemos 
nos aproximar de Deus para adorá-lo. Vejam que os transtornos 
emocionais que governam as emoções dos que ficam afetados 
com as crises não passava pelos corações dos magos. Eles 
estavam alegres. Celebravam a chegada do Messias. Que o 
espírito que inundava os corações dos magos de alegria alegre 
os nossos também, e que isto nos leve para mais próximo de 
Deus, que nestes dias difíceis possamos adorá-lo.

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2016

As inscrições para o Retiro da Família 2016 continuam abertas! 
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. 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

CAFÉ REGIONAL

É hoje!!! Após o fim do culto, teremos mais um Café Regional! 
Participe deste momento de comunhão e ainda abençoe outras 
vidas. Toda a renda será revertida para o próximo retiro 
esportivo. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos 
com a equipe do Ministério de Esportes. Garanta já o seu!

ATENÇÃO MOTORISTAS!

O ministério diaconal solicita a todos os motoristas que 
estacionem seus veículos de ré em todos os cultos.

         Porque devemos estacionar de ré?

Æ Temos um melhor ângulo de visibilidade dos pedestres;
Æ Temos crianças na igreja e as mesmas passam correndo por 

trás dos carros, não tendo noção do risco; 
Æ Em caso de emergência é mais fácil a retirada do seu carro;
Æ Quanto maior for o carro menos visibilidade na ré se tem;
Æ Estatísticas: Nos EUA morrem cerca de 250 crianças por 

ano atropeladas, na maioria das vezes, pelo próprio pai ou 
mãe. QUASE UMA CRIANÇA POR DIA!

Vamos previnir! Agradecemos a sua compreensão.

RETIRO ESPORTIVO

O Ministério de Esportes de nossa igreja realizará nos dias 15 a 
17 de janeiro de 2016, no Acampamento Batista em Paripueira, 
o X Retiro Esportivo de Férias da Batista Gênesis. O objetivo 
do retiro é levar um grande número de jovens que não 
conhecem a palavra de Deus, principalmente aqueles que estão 
envolvidos com drogas. Eles serão atraídos pelas atividades 
esportivas que iremos realizar e lá eles serão expostos a 
testemunhos de ex-drogados, palestras e muito louvor.

Porém, para que o retiro seja um sucesso, estamos precisando 
de voluntários que possam trabalhar. As reuniões ocorrem às 
terças-feiras, às 19h30 e aos sábados, 15h30. Se você puder 
ajudar, compareça. Sua presença é fundamental para este 
projeto. Para participar procure o Eduardo (Ministério de 
Esportes) através do telefone 99611-5538. 


