
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, 28 de fevereiro de 2016 - Nº409

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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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
02/03

PB. BRÁZ

CÉLIA

JAMESON

HÉLIO/DANIELLA LIMA

NIREIDE/ANDRÉ

MANOEL/ELISROBERTA

YRWSON

PAULO

BONIFÁCIO/LUIZ HON./MÁRCIO

DOM (N)
06/03

DOM (M)
06/03

DC. ROBERTA

ELIZABETE

IZABELLI

MARCELO/IZAURA

IRALDY/TEL

-

-

-

-

-

-

JANE

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: RICARDO DIAS (99333-4841)

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

28.Fev : Maria Izabel

01.Mar : João Euclides

02.Mar : Cristine Medeiros

02.Mar : Maria Isabel

02.Mar : Christine Medeiros

04.Mar : Matheus Victor

04.Mar : Ketherinne de Fátima

05.Mar : Priscilla Virgínia

 99301-3043)

 99970-7450)

 98816-0224)

 99381-6086)

 98701-3734)

 3354-2277)

 98846-7487)

 98857-2036)



pastorharry@ibgenesis.com.br

"Há um caminho que ao homem parece direito, mas o 
fim dele são os caminhos da morte."

(Provérbios 14:12)

Deus dotou o homem com a capacidade de decisão e a vida é 
um caminho de múltiplas escolhas. Escolhemos a profissão 
aquém queremos seguir, escolhemos a pessoa com quem 
iremos casar, escolhemos a roupa que queremos vestir, 
escolhemos até ao Deus que iremos amar e servir. Há até quem 
diga que todos os caminhos levam o homem a Deus, mas 
sabemos que não é assim. Há uma porta larga que nos convida 
as experiências mundanas, e uma porta estreita que nos leva a 
Deus. 

A beleza da liberdade da múltipla escolha sem dúvida é uma 
prova inconteste de que Deus nos criou livres. Quem resolve 
amá-lo não o faz por coação, tampouco por intimação. Há os 
que aplicam excelência em tudo que fazem, tudo o que fazem 
buscam fazer com primor e há os que fazem tudo 
relaxadamente. Por isto que a bíblia nos instiga, a fazer a obra 
de Deus aplicando o valor da excelência e há até uma sentença 
contra isto lançada pelo profeta Jeremias 48:10: “Maldito 
aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.” O que Deus 
estava afirmando com a palavra maldito? Ele queria afirmar 
que é odiado, execrado, preterido os que escolhem o caminho 
da falta de qualidade no serviço a Ele. Provas disto na bíblia 
existem muitas, tais como: Saul, Esaú, entre tantos outros. 
Por isto eles foram preteridos, não lograram êxito nas suas 
tentativas. Há até um certo jovem rico que se aproximou de 
Jesus querendo saber se já estava salvo, mas ante a proposta 
de desapegar do seu patrimônio para amar a Deus com 
inteireza de coração, resolve abandonar o caminho. Ele ficou 
muito triste com a exigência de Jesus e foi embora. Outros que 
se aproximaram dele querendo levar vantagens e Jesus 
chegou a afirmar: (Lucas 9:58) - “As raposas têm covis, e as 
aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde 
reclinar a cabeça”. Ele queria afirmar que como filho de Deus a 
força que o unia ao Pai não era o interesse pelas coisas daqui, 
mas sua obediência era motivada na aprovação Dele de nas 
recompensas do porvir. 

Encontramos mais pessoas desencontradas na vida do que 
pessoas bem resolvidas. Por isto você pode encontrar alguém 
desistindo de uma faculdade no último ano do curso e há até os 
que terminam um curso superior afirmando: “Descobri 
tardiamente que escolhi um curso que não gosto”. Conheci um 
delegado que havia concluído cinco cursos superiores, achava 
o máximo tanta insistência dele em ter tanto conhecimento. 
Meu encantamento durou até o dia que fiz uma pergunta 
simples a ele: “Por que já fez tantas faculdades e ainda na 
maturidade está cursando um novo curso?” Sua resposta me 
ofereceu uma radiografia da indecisão humana: “Porque não 
achei um curso que me completasse completamente”. Percebo 

PARA ONDE ESTOU INDO?

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!

que ele buscava se completar em uma faculdade sem perceber 
que o sentimento de completitude é um sentimento proveniente 
de Deus.

Dito isto, a grande pergunta a ser feita diante de cada decisão 
feita na vida é: Para onde estou indo? Para onde esta decisão me 
levará? A resposta sincera e coerente a esta pergunta 
demandará os destinos que estamos construindo, e isto passa a 
ser determinante para um futuro feliz. Era pensando no 
direcionamento correto diante das decisões que tomamos na 
vida que Jesus questionou ao rico agricultor: (Lucas 12:20) - 
“Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, 
para quem será?” Ele não queria chocar o homem, mas apenas 
fazê-lo refletir para onde suas decisões o estariam levando. E 
você, depois de saber de tudo isto, diante da liberdade de 
decisões que Deus te permitiu tomar, já se perguntou: “Para 
onde estou indo? 

- FIM -

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

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).

SEMINÁRIO DE MULHERES

Entre os dias 1º e 3 de abril, as mulheres terão um momento 
muito especial de aprendizado e comunhão. O Seminário de 
crescimento: Sarando as Feridas será ministrado pela pastora e 
psicóloga Silvia Rodrigues, na Igreja Batista Gênesis, e você 
não pode ficar de fora!

Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 20,00, e podem 
ser adquiridos com integrantes da União Feminina da nossa 
igreja, ao fim dos cultos de quartas-feiras ou domingos. As 
vagas são limitadas. Mais informações com Andrea (99621-
7070); Isaura (99925-4837); Adriely (99351-1020); ou Nalda 
(98813-7826).

Anote na agenda:

Quando: 1º de abril - 19h30 às 21h | 2 de abril - 15h às 
21h30 | 3 de abril - 9h às 11h;

Quanto: R$20,00;

Onde: Igreja Batista Gênesis.

TREINAMENTO 

A liderança do ministério diaconal comunica a todos os diáconos 
e obreiros que, no dia 12 de março, às 14h, 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.


