
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 Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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 - Esportes

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, 10 de janeiro de 2016 - Nº403

informativo semanal

"Portanto, se já 
ressuscitastes com 
Cristo, buscai as 
coisas que são de 
cima, onde Cristo 
está assentado à 
destra de Deus." 
Colossenses 3:1

Meditação

O cristão está morto 
para o mundo e já 
deixou para trás 

todos os embaraços 
que no passado o 

impediam de 
conhecer a Deus e de 
ter íntima comunhão 

com o Criador. O 
milagre da 

ressurreição nos 
trouxe uma vida 
vitoriosa. Somos 

convidados a buscar 
as coisas de cima e 

pensar nelas, pois as 
coisas deste mundo 

são passageiras.
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Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

16 JANEIRO

06 a 09 FEVEREIRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
13/01

PR. JESSÉ

ANGÉLICA

LUCIENE

MARCELO/IZAURA

IZABELLI / MARCOS A.

ULISSES/ELIANE

MÁRCIO

JAMESON

ADRIANO/ALEXSANDRO/MANOEL

DOM (N)
17/01

DOM (M)
17/01

PB. GILVAN

EDILENE

BONIFÁCIO

AILDA/NIREIDE

LINALDO/FABIANA

-

-

-

-

-

-

RICARDO H.

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: DANIELA PEREIRA (98737-5291)
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

TREINAMENTO MINISTÉRIO DIACONAL
na Igreja Batista Gênesis

RETIRO DA FAMÍLIA 2016
no Rancho Pé de Pinhão

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

15 a 17 JANEIRO

RETIRO ESPORTIVO
no Acampamento Batista em Paripueira - AL

De 15 à 17 de janeiro

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 Brasil ou entre em 
contato pelo número (82) 98806-4113.

CONSAGRAÇÃO

das 08 às 08:55h na Gênesis. Participe!
Todos os Domingos



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, 
achei também um altar em que estava escrito: AO 
DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, 

não o conhecendo, é o que eu vos anuncio”. 
(Atos 17:23)

Por que os homens criam deuses para si se a fé começou 
monoteísta? Isto aconteceu invariavelmente por falha do 
homem na condução do processo de sua comunhão com Deus. 
Ele desobedeceu e havendo se distanciado queria manter o 
mesmo nível de privilégios, intimidade e comunhão com Deus 
de antes.  Como muitas vezes Deus silenciou no meio de uma 
geração que se corrompeu, eles criaram para si deuses que 
supostamente correspondessem suas expectativas e carência. 
E foi assim que eles foram se decepcionando com os deuses 
inventados que não fala, não ouve e nem age. Eles chegaram 
ao nível de criar tantos deuses que agora para abrigá-los em 
um único local de adoração tiveram que fazer o Panteão, um 
templo de adoração aos mais diversos deuses daquela cultura. 

Mas a grande pergunta é: Quem é Deus? Poderíamos afirmar 
com as doces palavras do profeta Miquéias (7:18) – “Que ele é 
um Deus que esquece a nossa culpa, que faz olhos cegos e 
ouvidos surdos os pecados do seu povo que foi purificado e 
feito precioso. Ele não permanece zangado conosco por muito 
tempo, mas nos trata com amor porque a misericórdia é sua 
especialidade.” Sabemos que podemos contar com seu perdão 
e com o interesse Dele na restauração da comunhão que 
tínhamos antes de pecar. 

Pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância 
porque uma falsa ideia sobre Deus só produz idolatria. Em 
Salmo 50:21, Deus reprova o ímpio com esta acusação: "Você 
pensa que eu sou como você?" Para começar, uma boa e 
resumida definição de Deus é "o Ser supremo, o criador e 
Regente de tudo o que existe; um ser auto existente, perfeito, 
cheio de poder, bondade e sabedoria”. Mas não é nada disto 
que mais me atrai em Deus. Sou atraído a Ele pelo simples fato 
de que mesmo ele sendo um ser tão poderoso, é 
completamente factível, penetrável, alcançável. 

A bíbl ia nos ensina como podemos construir um 
relacionamento perfeito com Deus, isto se dá através das boas 
ações, como fez Abel que ofertou com zelo e qualidade, 
ofereceu um sacrifício perfeito e pagou com a própria vida que 
Deus lhe deu. A bíblia diz que Abel era justo, íntegro, que 
andava com Deus e se desviava do mal. Outro bom exemplo é 
o de Moisés. Ele preferiu a glória de Deus ao pecado que tão de 
perto o rodeava: Trocou as riquezas do Egito pela aprovação do 
Senhor, preferiu a glória de Deus do que o pecado , falava com 
Deus face a face (Ex 33.11), Deus o chamava pelo nome. E o 
que dizer de Davi? Ele era valente, matou sozinho um urso e 
um leão, derrotou o gigante Golias, era um adorador, o Espírito 

QUEM É DEUS?

12.Jan : José Lucas

12.Jan : Juliana França

14.Jan : Cícera Maria

15.Jan : Luiz Henrique

16.Jan : Sintia Gabriella

 -)

 -)

 -)

 -)

 -)

Santo estava sobre ele e foi chamado pelo próprio Deus de 
amigo. 

Por tudo isto, eu posso concluir que não existe uma fórmula 
pronta que nos indique com segurança o caminho para 
conhecermos a Deus, a não ser aquela que nos propôs Jesus. Ele 
disse que quem o via, estava vendo o pai e que qualquer pessoa 
que desejasse ir ao seu Pai, tinha que através de Jesus.

- FIM -

RETIRO ESPORTIVO

No próximo final de semana, 15 a 17 de janeiro de 2016, o nosso  
Ministério de Esportes estará realizando o X Retiro Esportivo 
de Férias da Batista Gênesis, que acontecerá no Acampamento 
Batista em Paripueira - AL. Este retiro tem por objetivo levar um 
grande número de jovens que não conhecem a palavra de Deus, 
principalmente aqueles que estão envolvidos com drogas. Estes 
jovens serão atraídos pelas atividades esportivas que iremos 
realizar e lá eles irão ser 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. Sua presença é 
fundamental para este projeto. Para participar procure o 
Eduardo (Ministério de Esportes) através do telefone 99611-
5538. 

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 HOJE 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. 

às

9h

todos
os

Domingos

na
Gênesis

Escola Bíblica Dominical - EBD

TREINAMENTO 

A liderança do Ministério Diaconal comunica a todos os homens 
(Diáconos e Obreiros) que, no dia 16 de janeiro (Sábado) às 
15hs, ocorrerá um treinamento prático visando melhorias na 
prestação de nossos serviços no estacionamento da igreja. A 
presença de todos é indispensável. Para mais informações, 
procure o diácono Manoel Brasil ou entre em contato pelo 
número (82) 98806-4113.

MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a noiva de Cristo

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.


