
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.Ministério de Jovens;

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

"Porque Deus não 
nos tem dado 

espírito de 
covardia, mas de 
poder, de amor e 
de moderação." 
2 Timóteo 1:7

A coragem, o 
poder, o amor e a 
moderação, são 

dons que o 
Senhor já 

derramou sobre 
todo aquele que 

recebeu o Espírito 
Santo. O Senhor 
nos capacita para 

suportar as 
adversidades, 

pois Ele quer que 
tenhamos uma 
vida de vitórias! 

Por mais que 
nossos dias 

sejam difíceis, 
precisamos 
lembrar que 
aquele que 

prometeu, é fiel 
para cumprir.

Meditação

Agenda Gênesis

11/Dez : Casamento Coletivo

12/Dez : Consagração de Santa Ceia

12/Dez : Santa Ceia do Senhor

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

09/Jan : Consagração de Santa Ceia

09/Jan : Santa Ceia do Senhor

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

Grupos Pequenos

"Todos os dias, continuavam a reunir-se 
no pátio do templo. Partiam o pão em suas 
casas, e juntos participavam das 
refeições, com alegria e sinceridade de 
coração, louvando a Deus e tendo a 
simpatia de todo o povo” (Atos 2.46).

Ao olharmos para a igreja do Novo 

Testamento veremos que as reuniões nas 
casas  e ram essenc ia i s  para  o  

cumprimento da sua missão. O grupo pequeno não é uma 
invenção moderna, mas uma adaptação de algo que esteve 
presente desde o inicio da igreja cristã. Estas reuniões não 
eram somente encontros de comunhão, mas também, uma 
estratégia eficiente para a pregação do evangelho, 
edificação e pastoreio mútuo. É exatamente isto que 
pretendemos com grupos pequenos: retomar alguns 
princípios básicos da vida cristã e fortalecer ainda mais o 
espírito de comunidade.

12/Dez : às 18h : na Gênesis

dia 12.Dez : na Gênesis
Informações pág. 03

Santa Ceia

do
Senhor

"Porque todas as vezes que comerdes deste pão 
e beberdes do cálice estareis anunciando a morte 

do Senhor, até que ele venha”. 1 Co 11.26

Consagração de Santa Ceia

Transformando vidas através do amor

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

QUI DOM (M) DOM (N)

9/12/10 12/12/10 12/12/10

Dirigente ROSÂNGELA BOTELHO PR. GUILHERME

Água ANGÉLICA ALANA

Ofertório ELENÍ ROSÁRIA IZABELLI

Recepção-1 BONIFÁCIO / EDILENE BENILDES / ESTELA

Recepção-2 - - ERIVALDO / ROSE

Kids - - RANILDO

Estacionamento - - NATALÍCIO / ALUISIO

Visitantes - - JORGE / ELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ANTÔNIO (8706-7154)



(Isaías 53.4) - “Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido”.
Um dia visitando uma senhora enferma, recebi uma indagação 
desconcertante. Tomando como base a promessa de Isaías,  
perguntou: “Se ele levou sobre si as nossas enfermidades, por 
que ainda adoeço?” Quero convidá-lo a meditarmos na indagação 
sincera daquela anciã.
A primeira questão a ser considerada é a do envelhecimento celular. 
As teorias biológicas do envelhecimento examinam o assunto sob a 
ótica da degeneração da função e estrutura dos sistemas orgânicos e 
células. Está ordenado por Deus que o homem viva uma determinada 
quantidade de anos, e a ordem partiu do próprio Deus quando Adão 
pecou no início da criação. O envelhecimento contínuo das células 
ocorre pela própria idade celular, mas pode em muito ser acelerado 
pelas agressões ambientais, emocionais e físicas. Muitas teorias dão 
respaldo a isto, quais sejam: a) teorias com base genética ou 
congênitas; b) teorias com base em danos de origem química; c) 
teorias com base no desequilíbrio gradual; d) teorias com base em 
restrição calórica. Todas carecem de comprovação definitiva, e 
surgem muitas dúvidas a respeito de cada uma delas. Porém é fato 
que as células envelhecem com o passar dos anos.
A segunda questão a ser considerada aqui é de que o pecado acelera o 
envelhecimento. Não é sem causa que as pessoas que vivem uma 
vida religiosa dedicada a Deus sofrem menos agressões que as 
outras. A ciência já comprovou, por exemplo, que o coração de um 
adorador trabalha em um ritmo menos acelerado que o coração de 
uma pessoa cética que vive uma vida afastada de Deus. Como o 
coração é o propulsor da vida no corpo humano, um bombeamento de 
sangue mais regular e equilibrado certamente vai produzir uma vida 
mais saudável. A oração produz confiança em tempos de crise, e esta 
segurança nos livra dos temores, e os temores produzem a 
ansiedade, sendo a ansiedade outra causa do envelhecimento 
precoce. O salmista Davi já havia experimentado uma maneira de 
eliminar definitivamente os temores que produzem tanta ansiedade: 
(Salmos 34.4) - “Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu; 
livrou-me de todos os meus temores”.
Outras duas constatações do salmista nos levam a resposta à 
pergunta da boa velhinha: (Salmos 38:3) - “Não há coisa sã na 
minha carne, por causa da tua cólera; nem há paz em meus 
ossos, por causa do meu pecado”. Ou seja, o pecador fica 
desprotegido diante dos ataques do inimigo que lança enfermidades 
sobre ele. Não é que toda enfermidade seja ocasionada pelo pecado, 
mas boa parte delas tem origem nisto. A segunda constatação nos 
leva aos benefícios produzidos pela confissão e o arrependimento: 
(Salmos 32.3) - “Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos...”. 
A palavra profética de Isaías tinha sua afirmação baseada na obra 
redentora de Jesus no calvário, que elimina da nossa vida a legalidade 
ao ataque produzido pelo inimigo, que lança nestas condições 
enfermidades no homem. Ou seja, se os meus pecados já foram 
perdoados, então já não há porque desenvolvermos enfermidades 
por causa disto. Partindo deste pressuposto, Jesus levava sobre si as 
enfermidades ocasionadas pelo pecado, e não as originárias do 
envelhecimento celular que foi ordenada por Deus. 
Há ainda uma última coisa a considerar. Ainda que venhamos a 
desenvolver enfermidades, quando estamos na presença de Deus, 
vivendo uma vida dedicada a Ele, podemos utilizar o recurso da 
oração que pode produzir “o milagre” que nos cura.

Se for assim, porque ainda adoeço?
Pr. Harry Tenório

FIM!

Santa Ceia do Senhor
A Ceia do Senhor é uma ocasião para se fortalecer 

espiritualmente. João 6.48-51 nos ensina que a participação 
do corpo e do sangue de Jesus é espiritual, significando receber 
dele sustento e energia totais. Cumpre-nos lembrar a morte 
expiatória e a agonia de Cristo, pois estas foram as mais 
sublimes expressões de altruísmo e amor dedicados à 
humanidade (Jo 3. 16). Assim é que quando nos acercamos da 
mesa, lembrando-nos de que se trata da mesa do Senhor, e não 
nossa; que o sacramento é de Cristo, e não nosso. 
Aproximamo-nos dele a fim de receber a sua presença e poder 
(I Co 11.25,26). É importante conservar o seu sacrifício 
expiatório perante os olhos daqueles que estão na comunhão 
da igreja, a fim de que os mesmos possam permanecer firmes, 
constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo 
que o vosso trabalho não será vão, no Senhor - (I Co 15.58).

Tarde com o Senhor
Informamos que os cultos de quarta-feira com a irmã 

Rosângela Botelho só voltarão a acontecer na primeira semana 
de janeiro. Agradecemos a compreensão de todos.

Programação Fim de Ano Gênesis
Devido aos cultos de Natal e de Ano Novo ocorreram algumas 

mudanças com relação as nossa programações. Não teremos  
cultos nos dias 23 e 30 de dezembro (quintas-feiras). Os 
mesmos ocorrerão nos dias 24 e 31 de dezembro (Cultos de 
Natal e Ano Novo Respectivamente). Divulguem e informem 
sobre essa nossa mudança de programação. Agradecemos a 
compreensão de todos.

Aluguel de Trajes a Rigor

(82) 3321-3179

Contato: Renata e Elení

Rua Bomfim, 45 - Jacintinho – Maceió
Em frente a Rádio 96FM

Você no 
Informativo

Você deseja participar de 

nosso informativo? Então 
mande matérias e sugestões 
para que possamos melhorá-
lo ainda mais. Caso queira 
part ic ipar  mande suas 
notícias para o e-mail: 

Ensaios: sábados às 17h

Aniversariantes 
da Semana

05.Dez: Priscila Cavalcante
09.Dez: Aldem Manso
10.Dez: Benedito Paulo
10.Dez: Maria José Fernandes

Santa Ceia
dias 12/Dez às 18h

na Gênesis

Consagração de 
Santa Ceia

Venha dedicar o Domingo de 

santa ceia ao senhor. Participe 
de nossa consagração que 
ocorrerá no próximo dia 
12/12/10. Não deixe de vir, 
Será a última consagração de 
Santa Ceia do ano de 2010, 
sua presença é muito 
importante. Aguardamos 
você!

das 08

às 08h50

Gênesis
na

Acampamento da 
Família 2011

Já estão abertas as inscrições 

para o acampamento 2011. 
Planeje-se e não fique de fora, 
pois esse ano promete ser 
ainda melhor. GARANTA SUA 
VAGA! 

Inscrições Abertas!

Acampamento

Casamento 
Coletivo

Consagração

Dirigente:

Dc. Márcio

Culto de Natal: 
24.Dez às 19h30

Culto de Ano Novo:
31.Dez às 22h

dia 11.Dez
na Gênesis

secretaria@ibgenesis.com.br

Grupo

Louvor Jovem
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