
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, 24 de janeiro de 2016 - Nº405

informativo semanal

"O SENHOR é o meu 
pastor, nada me 

faltará." 
Salmos 23:1

Meditação

Deus é o Senhor 
absoluto de todas 
as coisas. Se você 
estiver passando 

pelo Vale da 
Sombra da Morte, 

lembre-se da 
soberania de Deus, 

e não temas, 
porque Deus está e 
estará sempre com 
você. É Deus quem 
nos consola e mais 
ainda é Ele quem 
nos dá a vitória e 
prepara banquetes 
maravilhosos para 
nós. Entregue sua 
vida nas mãos do 

Pastor por 
excelência: Jesus 

Cristo. 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

31 JANEIRO

06 a 09 FEVEREIRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
27/01

MARCELO

ELIZABETE

MANOEL

MÁRCIO / VALDILEIDE

OSMARY/YRWSON

ANDRÉ/ANGÉLICA

LUIZ HONORATO

OSEAS

SEBASTIÃO/JORGE/SILVIO

DOM (N)
31/01

DOM (M)
31/01

OSMARY

DANIELLA LIMA

GELZA

Rosângela/Valdelania

Ricardo Dias /Elizabete

-

-

-

-

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: GETÚLIO (99903-2343/98840-7906)

Informações página 3

vem aí...

31/jan - às 20h
na gênesis - r$ 5,00

Nigh�

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

SANDUBA NIGHT
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

30 JANEIRO

TREINAMENTO MINISTÉRIO DIACONAL
na Igreja Batista Gênesis

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E 
MISSÕES

Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a Cristo e 
temos essa responsabilidade de sairmos e levarmos a 
mensagem da salvação deixada por Jesus. Essa mensagem de 
alegria precisa ser espalhada a todas as pessoas que dela 
ainda não tem conhecimento e vivem sem esperança, para que 
possam ser incluídas no povo de Deus. Você foi escolhido para 
levar a mensagem da salvação até que todos ouçam!

Evangelismo e Missões

Até que
T Oodos uçam

"A quem enviarei, e 
quem há de ir por nós?..."

Isaías 6:8



pastorharry@ibgenesis.com.br

“É melhor um pedaço de pão seco com paz e 
tranquilidade do que uma casa onde há banquetes, e 

muitas brigas”. 
Pv 17:1

Dizem que uma refeição não é apenas comida, mas também o 
ambiente em que se come. O meu avô materno tinha uma 
quantidade quase incontável de netos, e uma lembrança de 
infância que guardei era da mesa giratória que ele tinha em sua 
casa. Os horários de refeição era uma ocasião festiva para toda 
família, sobretudo no domingo quando toda família se reunia lá. 
Havia muita alegria, a cada giro da mesa para que outros se 
servissem as histórias da semana eram contadas de forma que 
sabíamos como estava cada um. Essa parte das refeições é tão 
importante que uma comida ruim pode ser redimida por uma boa 
conversa .  En t re tan to,  uma boa  re fe i ção  pode  se r 
irremediavelmente arruinada por uma conversa ruim.

Parece que Salomão concordaria com isso sem nenhuma 
dificuldade. Ele desfrutava de banquetes riquíssimos, cheios de 
iguarias saborosas, nos quais ele era acompanhado de muita gente 
que comia à mesa do rei. Cada refeição era um banquete real, e ele 
se tornou tão famoso na arte de servir que um dia a rainha de Sabá 
(2 Cr 9:1) veio ver pessoalmente para aprender como se servia de 
forma tão encantadora.  Mesmo assim ele diz que “melhor é um 
pedaço de pão seco com paz e tranquilidade”. Ou seja, ele olha para 
toda a pompa do seu salão de banquetes, todos os alimentos 
aprazíveis, as bebidas requintadas, o trabalho de serventes bem 
treinados e solícitos e diz que, dependendo das circunstâncias, isso 
tudo perde para um pedaço de “pão seco”. A questão principal não 
é o cardápio em si, mas o clima de comunhão que se desenvolve 
em torno de uma refeição. Essa singela refeição onde fosse servido 
apenas o pão seco regado com paz e tranquilidade seria um 
banquete muito superior aos pratos da mesa real caso os 
“banquetes” viessem acompanhados de “indiferença”.

Estou certo da inspiração de Salomão, de fato a paz de espírito, a 
harmonia e a comunhão são valores mais aprazíveis do que um 
bom prato de uma saborosa comida. Por experiência própria de 
sentir o alimento perder seu sabor diante de um ambiente ruim à 
volta da mesa, posso afirmar que é profundo o ensino e a 
observação de Salomão. No fim, percebemos que almoços e 
jantares em família são maravilhosos não pelos pratos em si, mas 
pelo amor posto à mesa e provado por todos que ali se assentam. 
Essa é uma razão muito forte para as famílias primarem por dois 
hábitos. O primeiro é, mesmo em tempos de pressa e de comida 
rápida, ter ocasiões regulares de refeições em família, todos 
sentados juntos à mesa, conversando e rindo. O segundo é dar a 
devida manutenção aos relacionamentos domésticos, uns dando 
atenção, respeito e amor aos outros.

A afirmação de Salomão nos faz refletir no valor das pequenas 
coisas, sua constatação muito verdadeira nos leva a pensar que a 
comunhão de uma boa refeição é um grande aferidor do nível de 

cumplicidade intimidade, afeto e amor entre membros de uma 
família.

- FIM -

O valor das pequenas coisas

27.Jan : Fabiano Oliveira

27.Jan : Márcia Tenório

27.Jan : Gilvanise Nascimento

28.Jan : Matheus Davyd

29.Jan : Elias Gomes

29.Jan : Arnaldo Tavares

29.Jan : Gilma Lina

30.Jan : José Martins

30.Jan : Jorge Valdo
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 - 3325-8782)

RETIRO 2016 - ÚLTIMAS VAGAS!!!

Se você ainda não fez a sua inscrição para o Retiro da Família 
2016, então não perca mais tempo! Restam poucas vagas, não 
fique de fora. Faça hoje sua inscrição com o Márcio ou Ulisses, 
ao final do culto, para garantir sua participação.

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:

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.  

SANDUBA NIGHT

Depois do culto você já tem destino certo: nossa super cantina! 
No próximo dia 31 de janeiro, teremos um sanduba especial. Os 
ingressos custam R$ 5,00 reais e podem ser adquiridos com a 
juventude da igreja. Toda renda será revertida para as ações do 
ministério de jovens. O refri já está incluso. Aproveite o combo e 
mate sua fome com a gente!

���Æ Quando: Domingo, 31 de janeiro
���Æ Horário: 20h
���Æ Onde: Igreja Batista Gênesis 
���Æ Quanto: R$5,00

Acomodação          À vista          A prazo (em até 3x)

Chalé                    

Alojamento            

Barracas                R$ 180,00                 R$ 210,00

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.

»ÚLTIMA SEMANA»

TREINAMENTO 

A liderança do Ministério Diaconal comunica a todos os homens 
(Diáconos e Obreiros) que, no próximo Sábado (30 de 
janeiro) 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.

Intercessão
Dom às 17h e Qua às 19h

na Gênesis

POR QUE NÃO ESTACIONAR NA 
CALÇADA DA IGREJA?

Você sabia que estacionar em área de passeio é infração grave, 
representa 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e pode 
custar R$ 127,69 de multa, além da remoção do veículo? Além 
disso, deixar de dar preferência a pedestre, incluindo pessoa 
com deficiência, cabe multa de R$ 191,54 e 7 pontos na carteira, 
por ser considerada infração gravíssima. Portanto, sugerimos 
que não estacionem na calçada, a fim de evitar maiores 
transtornos.

O Ministério Diaconal está trabalhando e, em breve, algumas 
mudanças serão implantadas em nosso estacionamento, para 
acomodar todos os carros da melhor maneira possível. Fique 
ligado!


