
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, 03 de janeiro de 2015 - Nº402

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

- -

- -

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
06/01

PR. GUILHERME

CRISTINA

ESTELA

FABIANO/FABIANA

ISABELLA/MARINHO

SEBASTIÃO/EDILEUZA

-

ANTÔNIO

RICARDO/LUIS S./MARCUS

DOM (N)
10/01

DOM (M)
10/01

IOLANDA

LUCIENE

RITA

IRALDY/TEL

NATALÍCIO/LANA

-

-

-

-

-

-

ELISROBERTA

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: BONIFÁCIO (99922-7408)

Informações página 4

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

-

-

- -

-

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

03.Jan : Luiz Carlos

04.Jan : Rafael Santos

04.Jan : Robert Wagner

04.Jan : André Luiz

04.Jan : Diana Mendes

05.Jan : Rosângela Silva

08.Jan : Lara Fábia

08.Jan : Flávia Rosana

09.Jan : Kélura Gomes

 99331-7052)

 98819-0562)

 99615-7060)

 98842-3514)

 99306-1041)

 98882-4393)

 -)

 99606-6233)

 -)



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque, como o relâmpago ilumina desde uma 
extremidade inferior do céu até à outra extremidade, 

assim será também o Filho do homem no seu dia”.
(Lucas 17:24)

Muitas foram às coisas ditas por Jesus em sua trajetória 
terrena, entre elas o que aconteceria no futuro da 
humanidade.   Ele deixou sinais claros sobre fatos que iriam 
anteceder que seria como um farol que indicariam a 
proximidade da sua vinda. Alguns destes fatos estariam 
ligados ao comportamento humano entrando em franco estado 
de degeneração: (II Timóteo 3:2-4) - “Porque haverá homens 
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 
sem afeto natural, irreconci l iáveis, caluniadores, 
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, 
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 
amigos de Deus”. Você consegue identificar estes 
comportamentos em pessoas do seu mais íntimo convívio? 
Então podemos concluir que estamos próximos da volta de 
Jesus, não é um fato?

Jesus também sinalizou que a falta de entendimento seria uma 
marca na geração do fim: (Marcos 13:7) - “E, quando ouvirdes 
de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis; 
porque assim deve acontecer.” É curioso que ao pensarmos em 
guerras logo vem à nossa mente dos Estados Unidos 
bombardeando alguém, e também lógico significa isto. Mas, 
curiosamente guerras e rumores de guerra não se concentram 
apenas na esfera do conflito de interesses das grandes nações. 
Dentro de um lar também ouvimos de falar de guerras e 
rumores de guerras. Duas pessoas que tomaram à decisão de 
viver em comunhão, que uniram suas vidas motivados pelo 
amor, repentinamente dão espaço a operação destruidora de 
Satanás e o lar vira um protótipo do inferno aqui na terra. Ele 
disse que estas coisas iriam acontecer, e já estão acontecendo. 
Hoje o índice de divórcio é alarmante, produzindo muita dor e a 
ausência do ambiente ideal na criação dos filhos. 

Ele também nos informou de muita fome, o que com o 
aumento populacional exagerado, associado ao desequilíbrio 
da natureza como ocorre hoje devido a ausência de chuvas que 
infertiliza o solo, o aumento gradual da temperatura que tantos 
prejuízos trazem às plantações, tem produzido uma escassez 
brutal de alimentos. E percebe como esta falta tem sido 
suprida com alimentos pré-fabricados que tantos prejuízos 
trazem ao organismo humano? Dizem serem eles a maior 
razão da existência de tantos tipos de câncer. As pestes estão 
associadas às enfermidades crônicas, inexplicáveis que 
nascem de uma mente doentia como a de Satanás e é 
espalhada pela terra. Agora mesmo no Brasil um surto de 
microcefalia assusta e surpreende a classe médica. Sem 
contar que o número de terremotos tem sido profundamente 

MENOS UM

acelerado nas ultimas décadas, nos dando um forte prenuncio 
de que a volta de Jesus de fato está próxima, veja: (Mateus 
24:7) – “...e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários 
lugares”.

Mas talvez o que mais é significativo nestes dias é a rapidez, 
indicando que no dia não dá para se preparar, o preparo é 
anterior ao advento, à mensagem também é de surpresa. Muitos 
que julgávamos serem salvos, não estará lá. Já outros que 
jamais imaginaríamos que estivesse lá vai estar. O dia será 
inesperado para humanidade. Por isto ele comparou a um 
relâmpago que em uma fração de segundos clareia ao céu e 
chega velozmente a terra. E eu o que acho de tudo isto? Acho 
que agora que o ano acabou concretamente falta menos um ano 
para sua volta, e posso afirmar: Maranata, ora bem senhor 
Jesus. E isto me alegra. 

- FIM -

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. 

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do 
mês. A próxima será no dia 17 de janeiro. Para isto você deve 
mandar um e-mai l  até o d ia 13 de janeiro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível com todas as 
informações solicitadas.

PODE-SE ESQUECER UM TESOURO?

Muitos irmãos têm esquecido suas Bíblias ao fim dos cultos e 
não as tem procurado de volta. As Bíblias esquecidas estão na 
sala da diaconia e estarão disponíveis para resgate durante o 
mês de janeiro de 2016; caso os donos não apareçam, serão 
doadas para novos convertidos interessados em lê-las. Não 
despreze sua Bíblia, ela é a Palavra de Deus! Para mais 
informações, procure o diácono Manoel Oliveira ou entre em 
contato pelo número (82) 98806-4113.

RETIRO 2016 - ÚLTIMAS VAGAS!!!

Se você ainda não fez a sua inscrição para o Retiro da Família 
2016, então não perca mais tempo! As últimas vagas estão 
sendo preenchidas e você não pode ficar de fora. Faça hoje 
m e s m o  s u a  i n s c r i ç ã o  p e l o  l i n k 
www.ibgenesis.com.br/retiro2016 ou procure o Márcio ou 
Ulisses, ao final do culto, para garantir sua vaga.
Os valores das inscrições são R$ 350 para chalé, R$ 250 para 
alojamento e R$ 210 para barraca, e o melhor é que você ainda 
pode pagar parcelado. Esperamos você!

///   RETIRO DA FAMÍLIA 2016   ///
6 a 9 de fevereiro de 2016 (período do carnaval)  ///  no Rancho Pé de Pinhão

SANDUBA NIGHT

Quando acaba o culto sempre é hora do lanche! Então fique 
atento, pois no próximo domingo teremos o delicioso Sanduba 
Night. Os ingressos custam R$ 5 (sanduba + refri) e podem ser 
adquiridos com a equipe do Ministério de Esportes. Compre 
hoje mesmo e participe deste momento de comunhão, 
aproveitando para abençoar outras vidas. Toda a renda será 
revertida para o próximo retiro esportivo. 

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 prevenir! Agradecemos a sua compreensão.


