
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
82-98877.2550/99990.9030

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, 06 de março de 2016 - Nº410

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

12 MARÇO

01 a 03 ABRIL
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

TREINAMENTO DIACONAL
na Gênesis, às 15h

SEMINÁRIO CURANDO AS FERIDAS
na Igreja Batista Gênesis

ESPAÇO BUSINESS

09 MARÇO

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

06.Mar : Maria Clara

07.Mar : Rose Karla

09.Mar : Bruno Hermes

09.Mar : Max Martins

10.Mar : Zenildo Calheiros

10.Mar : Paulo Roberto

10.Mar : Edna Oliveira

11.Mar : José Ronaldo

11.Mar : Maria Beatriz

 99656-8027)

 99963-0493)

 -)

 98701-3734)

 99134-4404)

 98706-8849)

 99981-1836)

 98817-4809)

 99816-0007)

ELETRO SILVA

R. Comendador Firmo Lopes, 51 - Farol

Maceió - AL, 57050-030

Telefone:(82) 3036-1000

Se você tem uma empresa e gostaria de divulgá-la 
gratuitamente, o Espaço Business é para você! Envie seu 
l ogo t i po  j un to  com as  i n f o rmações  a c ima  pa ra 
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a 
cada informativo. Aproveite!

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que 
os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas 

asas”.
(Salmos 36:7)

Para conhecer o cuidado de Deus e o seu capricho sobre nós 
podemos escolher olhar para várias vértices, mas uma das que 
mais gosto é para sua capacidade inventiva. Ele é sem dúvida 
simplesmente surpreendente. De uma delicada flor a um 
complexo sistema solar com todos os seus astros que se 
sustentam sem um eixo, apenas pela força gravitacional, sua 
capacidade inventiva nos surpreende. 

Para conhecer o seu capricho criacionista é só olhar para 
sistema das enchentes e vazantes das marés produzidas pela 
atração gravitacional entre o sol e a lua. Elas servem para 
produzir a oxigenação de todas as águas dos mares e com isto 
permitir a sobrevivência dos peixes que tiram com suas 
guelras o oxigênio da água. E a alternância das temperaturas 
produzidas pela rotação da terra que produz dia e noite? Nada 
sobreviveria sem este movimento. 

Das grandes invenções até as pequenas ele pensava no 
homem quando criou. A sombra por exemplo, é algo 
maravilhoso. Você aprenderá a entender sua preocupação 
conosco quando uma sobra te proteger no calor, no verão ou 
quem sabe no deserto. Pode ser a sombra de um pequeno 
arbusto, debaixo do qual Hagar colocou Ismael, então com 14 
anos (Gn 21.15) em um dia de angústia. Pode ser a sombra de 
uma planta de ramos como uma abororeira, debaixo da qual 
Jonas se colocou para proteger-se do sol (Jn 4.5) para nos 
curar da nossa teimosia. Pode ser a sombra daquela 
gigantesca árvore do sonho de Nabucodonosor, cuja altura 
chegava até o céu e cuja sombra cobria a terra (Dn 4.10-12) 
para nos curar da nossa incredulidade. Pode ser aquela sombra 
sobrenatural que acompanhou o povo de Israel, do Egito a 
Canaã, por 40 anos (Êx 13.21-22) para nos curar do 
imediatismo nas longas travessias. Aquela era espetacular, 
fazia o papel de toldo (Sl 105.39) para não queimar a pele dos 
israelitas. 

Você precisa de uma sombra na vida. Uma sombra para 
descansar. Uma sombra para proteger-se. Não tanto do calor 
do sol, mas do calor das decepções, das lutas de cada dia, do 
calor da ansiedade, do calor das injustiças, do calor das 
paixões, do calor produzido pelas incertezas. 

Essa sombra existe, creia nisto. Não é a sombra de um guarda-
sol, nem a sombra produzida por uma mangueira, tampouco é 
a sobra produzida por um crepúsculo. Em linguagem poética é 
a sombra do Onipotente, a sombra que Deus em sua incrível 
demonstração de amor a nós, projeta sobre mim e você: 
"Aquele que procura segurança no Altíssimo Deus e se 

AS INCRÍVEIS INVENÇÕES DE DEUS

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!

abriga na sombra protetora do Onipotente. Só debaixo 
desta sombra poderás dizer: Tu és o meu defensor e o 
meu protetor" (SI 91:1-2). Veja que promessa maravilhosa: 
"O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te 
molestará o sol, nem de noite, a lua" (Sl 121:5-6). 

A sombra de Deus sobre você é tão certa como a sombra da 
nuvem sobre Israel. O Salmista percebeu que na nossa frágil 
humanidade precisaríamos com completa regularidade nos 
esconder na sombra das suas asas: "Na sombra das tuas 
asas, eu canto de alegria" (SI 63.7). Está cansado das lutas? 
Pressionado pelas perdas? Deprimindo pelas desilusões? Então 
venha descobrir os benefícios desta incrível invenção divina: A 
sombra.

- FIM -

SEMINÁRIO DE CRESCIMENTO

Entre os dias 1 e 3 de abril, a pastora e psicóloga Silvia 
Rodrigues, de Recife-PE, estará em nossa igreja ministrando o 
Seminário de crescimento: Sarando as Feridas, e você não pode 
ficar de fora! Todos estão convidados a participar!
 
Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 20,00, e podem 
ser adquiridos com integrantes da União Feminina, 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 17h; 
19h às 21h | 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.

FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS OU 
FALIDO?

O Ministério Vida Melhor e o GP Despertar convidam os noivos e 
casados para um encontro especial no sábado, 19 de março, às 
19h30, com o tema “Família: projeto de Deus ou falido?”. As 
mulheres devem trazer um pratinho de salgados ou doces e os 
homens devem trazer refrigerante ou suco. Convide casais 
amigos e torne esse momento de aprendizado e comunhão 
ainda melhor!

INTERCESSÃO

O Senhor se agrada de que dediquemos um tempo de atenção 
exclusiva a Ele. A oração é condição essencial para a 
solidificação da nossa fé. Venha participar dos momentos de 
intercessão que ocorrem todos os domingos, às 17h e às 
quartas, 19h, na Gênesis. Aguardamos você!


