
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Acampamento da Família 2011;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Teatro.

Filiada a

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

Banco do Brasil  Agência: 3393-6    C/C: 26595-0

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

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Em tudo somos 
atribulados, 
porém não 

angustiados; 
perplexos, porém 

não 
desanimados." 

2 Coríntios 4:8

Paulo estava 
sendo acusado, 

foi preso e 
mesmo assim 

não desanimou. 
Às vezes 

questionamos 
Deus, do porque 

estamos 
enfrentando 

lutas e 
humilhações. 

Muitas vezes não 
agradecemos, 
mas devemos 
parar e pensar 
que tudo tem 

seu propósito e 
tudo contribui 

para nosso 
crescimento. 

Meditação

Agenda Gênesis

16/Nov : Culto de Entrega 4º ECC

19 à 21/Nov : Realização do 4º ECC

23/Nov : Culto de Revisão 4º ECC

26 e 27/Nov : Confraternização Diaconia

28/Nov : Culto de Missões

03/Dez : Grande Vigília

04/Dez : Luau Indoor

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

QUI DOM (M) DOM (N)

18/11/10 21/11/10 21/11/10

Dirigente PR. GUILHERME ROSÂNGELA BOTELHO

Água EDILENE GELZA

Ofertório JAMESON ROSÁRIA MÁRCIO

Recepção-1 GILVAN / NALDA JARBAS / LUCIANA

Recepção-2 - - RODRIGO / RENATA

Kids - - IRLAN

Estacionamento - - VINICIUS / BERMUDA

Visitantes - - ESTELA / OSMARI

DIAS

Coordenador da semana: GETÚLIO (9903-2343)

SERVIÇO

4º4º
19, 20 e 21 de Novembro/2010

Restaurando os Valores

da Família

Vida Plena - Tapera 2010
Confira vídeos e fotos em nosso site 

www.ibgenesis.com.br

A Vigília . 3/Dez . 18h às 06h . na Gênesis



(Mateus 18.21) – “Então Pedro, aproximando-se dele, disse: 
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu 
lhe perdoarei? Até sete?”

Com certeza estamos diante de um dos melhores textos de toda 
a Bíblia que trata da resolução de conflitos, um tema tão comum 
no nosso dia a dia. Saber resolver impasses, não deixar 
resquícios nos conflitos com outras pessoas, é uma arte que 
pode ser desenvolvida. Transitar com elegância e controle em 
uma área tão delicada da vida, será sempre um diferencial para 
o cristão. 

Segundo o ensino de Jesus em Mateus 18, tratar e remediar os 
pecados e ofensas cometidos contra alguém deveria ser uma 
prioridade de vida para nós. É fato a maioria dos conflitos se 
agravam pela simples falta de tratamento. A maioria das 
pessoas que foram magoadas ou magoaram sentem-se 
envergonhadas em procurar o outro, e uma pitada de mágoa 
ajuda a afastar duas pessoas por muito tempo. Um bom padrão 
dita que é do ofensor a tarefa de procurar o ofendido, no padrão 
de Jesus se o ofensor não vem quem tem que ir é o ofendido. O 
bom padrão dita que quem tem que pedir perdão é o ofensor ao 
ofendido, no padrão de Jesus se o ofensor não libera perdão o 
ofendido vai até o ofensor e libera sobre ele o perdão. 

O assunto é tão emergente, que Jesus recomenda adiarmos a 
entrega das nossas ofertas no templo para primeiro 
resolvermos nossos conflitos interpessoais. Ao tratar da 
questão neste nível, Jesus estava tentando demonstrar a 
urgência e importância que deveríamos tratar o assunto.

Conflitos e desentendimentos sempre vão surgir onde houver 
duas ou mais pessoas convivendo, pois pensamos muitas vezes 
de forma diferente, temos gostos e temperamentos diferentes. 
Tudo isto junto forma um caldeirão convulsivo, porém Deus nos 
deu a capacidade de administrarmos diferenças, e o que 
transita nesta área com controle e domínio se diferenciam. 

Jesus neste capítulo nos mostra o caminho da administração de 
conflitos, quando sugere um contato a sós com quem nos 
ofendeu (15), e com um amigo se não houver entendimento no 
primeiro contato (15). Ele orientou um tratamento conciliador 
para resolver o problema, as vezes uma parte até sai perdendo, 
mas o importante é não alongarmos o sofrimento de uma 
ofensa (16). Se não houver conciliação, devemos levar o 
problema a pessoas mais maduras, isto em um ambiente de 
trabalho pode encontrar um correlato no chefe ou diretor da 
empresa, em um casamento, por exemplo, pedir a ajuda de um 
casal que represente uma autoridade sobre nós (17). Agindo 
assim, evitaríamos muito sofrimento. Só se não houver jeito de 
maneira alguma, deveríamos nos afastar o ofensor que não 
aceita correção, e ainda assim, sem ódio nem rancor dele.

Como lidar com conflitos
Pr. Harry Tenório

FIM!

4º Encontro de Casais com Cristo
No próximo final de semana (de 19 à 21 de novembro) 

realizaremos o 4º ECC (Encontro de Casais com Cristo) da 
Igreja Batista Gênesis. O ECC é um serviço da Igreja, em favor 
da evangelização das famílias. Procura construir o Reino de 
Deus, aqui e agora, a partir da família, mostrando pistas para 
que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos, 
com a comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, 
busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu 
compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a 
Justiça Social. A evangelização do matrimônio e da família é 
missão de toda a Igreja, em que todos devem cooperar 
segundo as próprias condições e vocação. Convocamos os 
amados irmãos a estarem orando por mais este grande evento 
evangelístico de nossa igreja. Contamos com todos vocês!

Acampamento da Família
Começam hoje ás inscrições para o 

Acampamento da Família 2011. Planeje-se 
e não fique de fora, pois esse ano promete 
ser ainda melhor. GARANTA SUA VAGA!

Café Regional
O Ministério de Casais (Vida Melhor) convida 

você para um delicioso Café Regional, que 
acontecerá no dia 5 de dezembro às 20h30, 
na Gênesis. Nesse café teremos cuscuz, 
inhame, macaxeira, tapioca, bolos, sucos, 
café, e muito mais. O valor do convite é de 
apenas R$ 7,00 (sete reais) adulto e R$ 3,00 
(três reais) criança até 10 anos. Este evento 
tem como objetivo principal arrecadar 
recursos para a realização do Casamento Coletivo (que 
acontecerá em dezembro). Não fique de fora. Participe junto 
com seus familiares e amigos. Maiores informações com 
Jarbas e Marcielle.

Aniversariantes 
da Semana

14.Nov: Edleusa Gomes
16.Nov: Maria Aparecida
16.Nov: Antônio José
16.Nov: Jesidael Neris
17.Nov: Letícia Rafaelly
18.Nov: Jônatas Emanuel

LuauLuau IndoorIndoor

Culto de Missões

Kids Games

Tarde com o Senhor

Confraternização 
Ministério 
Diaconal

Conv idamos  todos  os  

diáconos e obreiros para 
p a r t i c i p a r e m  d a  
confraternização de nosso 
ministério que ocorrerá nos 
dias 26 e 27 de novembro na 
Associação dos funcionários 
dos CORREIOS em Marechal 
Deodoro .  O  Cus to  do  
Apartamento para pernoite na 
sexta-feira é R$5,00 por 
pessoa, capacidade de 10 
pessoas cada Chalé. O valor 
do pernoite não inclui café da 
manhã no sábado e o almoço 
é R$ 7,00. As vagas são 
limitadas e por isso pedimos 
que os interessados façam 
suas reservas e as confirmem, 
através do pagamento, até o 
dia 21/11.

Café Regional : 5.Dez às 20h30 : na Gênesis

4.Dez

às 19h30

na Gênesis

Participem!

Acampamento : Mar/2011 : Inscrições Abertas

dia 28.Nov

às 18h

na Gênesis

dia 4.Dez na Gênesis

Contamos

com a sua

Participação!

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis
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