
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, 21 de fevereiro de 2016 - Nº408

informativo semanal

"Tornai-vos, pois, 
praticantes da 
palavra e não 

somente ouvintes, 
enganando-vos a 

vós mesmos."
Tiago 1:22

Meditação

O que sabemos e o 
que acreditamos não 

significam muita 
coisa se não afetam 
como vivemos no 

nosso cotidiano. Puro 
e simples, a fé não 
vivida diariamente 
não é fé; é uma 

fachada. Assim como 
Jesus nos disse que 
devemos praticar o 
que aprendemos 

dEle, seu irmão Tiago 
nos lembra a mesma 

coisa: quando 
aprendemos a 

verdade da palavra 
de Deus, só resta 

uma coisa para fazer: 
praticá-la! 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

12 MARÇO

01 a 03 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
24/02

PB. DILSON

VALDILEIDE

MARINHO

ALEXSANDRO/CRISTINA

CÉLIA/ADRIANO

JORGE/ELZA

MANOEL

RANILDO

PAULO/ANDRÉ/IRALDY

DOM (N)
28/02

DOM (M)
28/02

OSMARI

ISABELLA J.

ELIANE

NIREIDE/LUCIENE

RENAN/PASTORA

-

-

-

-

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: EDILENE (98702-0534)

Informações página 4

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

TREINAMENTO DIACONAL
na Gênesis, às 15h

SEMINÁRIO CURANDO AS FERIDAS
na Igreja Batista Gênesis

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

09 MARÇO

FORMATURA - PSICOL. E BIOMEDICINA
na Gênesis, às 20h

21.Fev : José Roberto

22.Fev : Marília Camila

23.Fev : Thamyres Marques

24.Fev : Ariana Constante

 98881-4538)

 99444-7761)

 98854-5958)

 98739-5560)

TREINAMENTO
para diáconos

12.Mar - 15h 



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de 
ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio 

e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o 
centurião cria mais no piloto e no mestre, do que no 

que dizia Paulo”.
(Atos 27:10-11)

Com um espírito muito competitivo, o piloto Ayrton Senna um 
dia disse: “O que fica em segundo lugar é o primeiro dos 
perdedores”. É lógico que compreendemos o que ele estava 
falando, o segundo vira a vitória de muito perto e deixara ela 
escapar, mas a grande pergunta do dia é: “Quem perde é o 
perdedor?” Nem sempre quem perde é o perdedor, porque se 
ele tomar proveito das lições produzidas pela derrota, tomará 
mais proveito da sua experiência do que o vencedor. A derrota 
é didática, fortalece princípios e o caráter, nos humaniza, 
produz um coração humilde, dependente de Deus e nos instiga 
a ir mais além na disciplina e no trabalho para que em outras 
oportunidades possamos alcançar um lugar melhor.

Tomando como exemplo o momento isolado da vida de Paulo 
ele era um perdedor. Havia perdido sua liberdade por ter 
abandonado o farisaísmo e ter passado a pregar que Cristo era 
o filho de Deus. Agora estava sendo enviado preso a Roma para 
ser julgado, mas veja comigo uma bela vitória no meio de um 
momento de derrota: (Atos 27:3) – “E chegamos no dia 
seguinte a Sidom, e Júlio (um centurião que pertencia ao 
regimento imperial), tratando Paulo com bondade, lhe 
permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele”.  Era ou 
não era para o apóstolo perceber que este comportamento do 
oficial era uma doce vitória no meio de um momento de 
derrota? Deus nos dá seus mimos quando nos comportamos 
bem em momentos de derrota. Sua mão sempre está 
estendida na nossa direção, ele sempre estará disposto a 
cuidar de nós. 

No meio desta navegação difícil, o mar estava revolto, Deus 
revelou a Paulo as dificuldades que iriam enfrentar naquela 
embarcação: (Atos 27:10) – “Senhores, vejo que a navegação 
há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e 
carga, mas também para as nossas vidas”. Você já pensou que 
as maiores instabilidades de qualquer travessia é a surpresa de 
não saber o que virá pela frente? Eles sabiam porque no meio 
de um momento de derrota extrema, Deus revelou a Paulo o 
futuro. Porém a bíblia registra o momento em que o homem 
natural que habitava no coração do centurião fê-lo confiar mais 
na experiência do comandante do barco do que na revelação 
divina recebida por um preso.  Que mistério! 

Não demorou depois do aviso dado por Paulo para que um 
tufão chamado Euro-Aquilão, e perceba aqui que tempestades 
que recebem um nome de batismo sempre deixam um grande 
rastro de prejuízos, assolou tão violentamente ao barco que 

QUEM PERDE É O PERDEDOR?

MUDANÇAS NO ESTACIONAMENTO: 
FIQUE ATENTO!

Com o objetivo de otimizar o número de carros no 
estacionamento, a diaconia, em breve, tomará algumas 
medidas importantes:

Æ Os carros em alguns setores do estacionamento precisarão 
ser enfileirados, "trancando" uns aos outros. Sendo assim, 
pedimos para que, assim que terminar o culto, retire seu 
veículo para permitir a saída dos outros veículos. Caso tenha 
reunião ou outro compromisso após o culto, pode procurar 
outra vaga disponível no estacionamento e voltar pra sua 
responsabilidade;

Æ Os carros uti l itários deverão ser estacionados, 
obrigatoriamente, no lado direito do setor 3 do estacionamento 
(em frente à quadra);

Æ Teremos vagas exclusivas para deficientes físicos, mais 
próximas à rampa da entrada do templo;

Æ Não será permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia 
para deficiente visual da igreja. São duas multas, uma é 
infração grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$ 
127,69 de multa (além da remoção do veículo) e  a outra é 
gravíssima, representa 7 pontos na CNH e pode custar R$ 
191,54 de multa (além da remoção do veículo);

Æ Lembre-se: por questões de segurança das crianças e 
facilidade para manobrar, recomendamos estacionar sempre 
de ré!

Agradecemos a compreensão!

TREINAMENTO 

A liderança do ministério diaconal comunica a todos os 
diáconos e obreiros que, no dia 12 de março, 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.

eles içaram velas, ficaram à deriva, jogaram cargas do barco ao 
mar mas ainda assim isto não aliviava o desespero, a ponto de 
Paulo afirmar: (Atos 27:20) – “fugiu-nos toda a esperança de 
nos salvarmos”. É no meio de todas estas dificuldades que Deus 
entrega a segunda revelação a Paulo. Ele lembra a todos no 
barco que havia aconselhado a não saírem de Creta, e que 
tiveram grandes prejuízos por não obedecerem esta instrução 
divina, mas que agora deveriam ouvir a segunda. Ele aconselha 
a todos que se alimentem, porque precisarão estar fortes para o 
eminente naufrágio, e solta a palavra profética que todos 
queriam ouvir: “Ontem a noite me apareceu um anjo do Deus a 
quem adoro que me disse que o barco vai naufragar, mas dele 
NENHUMA VIDA SE PERDERÁ, ele nos levará a uma ilha” (At 
27:22-26). Como disse o anjo, assim aconteceu. Percebe? Paulo 
está no meio de uma derrota, mas quem garimpa as derrotas 
sempre encontra nelas as vitórias de Deus. Agora me responda, 
você ainda acha que o perdedor é quem perde? Se for um 
garimpeiro nas derrotas é ali que ele ganha. 

- FIM -

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.  

NOVOS TEMPOS, NOVA VIDA

Este convite é para você que é viúva, divorciada ou solteira e tem 
mais de 40 anos. Em março iniciaremos um GP (Grupos 
Pequenos) voltado para esse segmento em nossa Igreja. Se 
você se enquadra neste perfil, entre em contato com a Osmari 
Valverde pelos fones 99620-0003/98801-7695.

“Porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás 
e avanço para o que está na minha frente.”

Filipenses 3:13b

SEUS PERTENCES

Vários pertences foram trazidos para a igreja após o Retiro da 
Família. Pedimos aos irmãos que deixaram seus pertences 
conosco, que façam a retirada dos mesmos, a fim de liberar o 
espaço das salas e facilitar o funcionamento das atividades. 
Informamos ainda que não nos responsabilizamos por 
quaisquer perdas ou danos que possam acontecer. 
Agradecemos a compreensão!

CORAL ADORA KIDS

O Coral Infantil Adora Kids está de volta e os ensaios também! A 
partir da próxima quarta-feira (17) estaremos retomando os 
ensaios. Pedimos aos pais que não deixem seus filhos de fora e 
tragam os seus pequeninos aos ensaios, para que desde 
pequenos sejam ensinados a louvar e adorar ao nosso Deus. 
Mais informações com Manoel Brasil (98806-4113), Elisroberta 
(98806-0998) ou Vera (98862-8592).


