
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, 17 de janeiro de 2016 - Nº404

informativo semanal

"Chegai-vos a Deus, 
e ele se chegará a 

vós outros. Purificai 
as mãos, pecadores; 

e vós que sois de 
ânimo dobre, limpai 

o coração." 
Tiago 4:8

Meditação

Muitas vezes nos 
sentimos sozinhos. 

Mas Deus nunca nos 
abandona, somos 

nós que as vezes nos 
esquecemos dEle, 

mas se o buscarmos 
Ele estará de braços 

abertos para nos 
receber. E se 

fizermos isso, que 
façamos de todo 

coração, 
definitivamente, 
afastando-se do 
pecado, e não 

ficando em cima do 
muro, com ânimo 

dobre. 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

06 a 09 FEVEREIRO

14 FEVEREIRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
20/01

PR. JESSÉ

CÉLIA

MARCOS BENTO

LÉO/CIDA

ELENÍ / ANTÔNIO

ARLEY/MIRLANE

PAULO

MARCELO

LINALDO/FABIANO/RENAN

DOM (N)
24/01

DOM (M)
24/01

MANOEL

PASTORA

RENALDA

ESTELA/RANILDO

SILVIO/NICINHA

-

-

-

-

-

-

JANE

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: LANA (99147-2639/99939-5241)

Informações página 4

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

RETIRO DA FAMÍLIA 2016
no Rancho Pé de Pinhão

SANTA CEIA DO SENHOR
na Igreja Batista Gênesis

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

30 JANEIRO

TREINAMENTO MINISTÉRIO DIACONAL
na Igreja Batista Gênesis

CULTO DOMÉSTICO

O culto doméstico é um tesouro perdido na vida da maioria do 
povo de Deus. Essa perda tem profundas e tristes 
conseqüências. Ela aponta uma perda de profundidade no 
relacionamento com Deus e também um enfraquecimento da 
comunhão familiar. O mundo contemporâneo sofre uma perda 
de critérios e valores. Corremos atrás do vento e gastamos 
toda a nossa energia buscando as coisas que perecem e 
deixamos de buscar as coisas lá do alto, aquilo que permanece 
para sempre. Creio que chegou o tempo de avaliarmos nossa 
vida e termos coragem de mudar o curso dos acontecimentos, 
de não sermos esmagados debaixo desse rolo compressor do 
secularismo nem sermos vítimas da ditadura dessa agenda 
que empurra as coisas espirituais para a lateral da nossa vida.

De 06 à 09 de fevereiro



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e 
fingimentos, e invejas, e todas as murmurações”.

(I Pedro 2:1)

Um hábito comum em igreja na hora de uma mensagem que 
confronta, é o cristão imaginar que alguém que ele conhece 
precisava estar ali para ouvir aquela mensagem. A mensagem 
de Pedro aqui é uma destas típicas mensagens da qual a gente 
pensa isto. Eu pensei logo em Nicodemos lendo este texto, o 
homem que não compreendeu que o novo nascimento produz 
uma mudança radical de vida, um voltar ter o coração de 
criança.

Ignácio Alvarez de Mon, professor de comportamento 
organizacional e autor do livro “Depende de você”, sugere que 
existem dois tipos de motivações, a intrínseca e as exteriores. 
Por que nós trabalhamos disciplinadamente por trinta dias? Por 
que estamos estimulados pelo salário, ele é quem produz a 
nossa manutenção e sobrevivência. Esta é tipicamente uma 
motivação exterior. As motivações intrínsecas estão 
relacionadas ao caráter, a essência do ser, ao desejo de ser 
excelente em tudo que faz. Existem pessoas que se tornam 
proativas, produtivas, que gostam de estar contribuindo, que 
pensam no bem estar dos outros antes do seu, que investe na 
sua carreira profissional fazendo cursos, procurando fazer tudo 
bem feito e que tem paixão pelo que faz independente da 
remuneração que irá receber. O autor deste livro sugere que 
uma carreira de sucesso só depende de você. 

O que Pedro faz não é uma exegese para Nicodemos, o texto 
não é uma peça de encaixe feita na medida para um homem 
que não compreendeu o que é salvação. Na sua epístola ele 
não mira ninguém em específico, mas lança um forte confronto 
contra as nossas misérias humanas. A semente do pecado que 
habita dentro de nós nos deixa sujos, produz um 
comportamento disforme com os ensinos de Deus, deforma o 
nosso caráter, nos torna pessoas de difícil convivência, não 
confiáveis, e aqui não há exclusão de ninguém. O que temos 
que fazer é uma limpeza, uma faxina onde toda semente de 
malícia, engano, fingimento, inveja, e a murmuração sejam 
banidas do nosso comportamento. Estas disfunções de caráter 
são altamente comprometedoras de todo sucesso pessoal, 
pessoas que não fazem esta limpeza são prejudiciais à 
sociedade, mas também são prejudiciais a si. A tendência será 
sempre se dar mal na vida, e mesmo se dando bem no final ele 
encontrará a sua sorte, o seu quinhão, será certamente 
reprovado.

Agora se você é dos que precisam de uma motivação externa 
para mudar seu comportamento, Pedro nos fornece uma boa. 
Ele sugere que nos aproximemos de Cristo, de onde podemos 
receber uma transfusão de caráter, uma mudança radical de 
comportamento, não apenas para ser aprovado, mas também 

Só depende de você

18.Jan : Lana Lúcia

20.Jan : Arley Casado

21.Jan : Alex Amaro

21.Jan : Luciano José

22.Jan : Roberta Laura

23.Jan : Raphael de Moura

 -)

 - 99326-8997)

 - 2121-9456)

 - 3268-1445)

 -)

 - 3327-3728)

para contribuir na construção de uma sociedade melhor, que se 
assemelhe com o tipo de vida digno de um filho de Deus. Uma 
mudança de comportamento só depende de você. 

- FIM -

EXCELÊNCIA IMPORTA

Nosso ministério serve com excelência, porque conhecemos um 
Deus excelente, e sabemos que Ele não receberia nada que 
trouxéssemos ao seu altar que não fosse uma oferta excelente. 
Ofereça a Ele o seu melhor, independente do estágio em que o 
seu melhor está. Não o que você quer que o seu melhor seja, ou 
o que você desejaria que ele fosse, mas o seu melhor HOJE.

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

ATENÇÃO MOTORISTAS!

A liderança do ministério diaconal informa que, em virtude do 
aumento de veículos em nosso estacionamento, serão 
implementadas algumas mudanças que irão beneficiar a todos. 
Por isso, fique atento a essas mudanças! Maiores informações 
nos próximos informativos.

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.

MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a noiva de Cristo

TREINAMENTO 

A liderança do Ministério Diaconal comunica a todos os homens 
(Diáconos e Obreiros) que, no dia 30 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

Ministério de Louvor IB Gênesis 

AVISO GERAL - FERIADOS

A Gestão de Ministérios informa 
que, em dias de feriado seja ele 
municipal, estadual ou nacional, 
nossa igreja estará fechada, ou 
seja, nesses dias não teremos 
ensaios, prática de esportes, 
reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados 
quando estes coincidirem com os 
dias de Culto de Cura e Libertação 
(às quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical e Culto da Família 
(aos domingos).

INFORMAÇÃO GERAL

A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de 
nossa quadra, TODAS as atividades esportivas estão 
suspensas até que as obras sejam concluídas. Para maiores 
informações, procure o diácono Ulisses. Agradecemos a 
compreensão de todos.  


