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Ano III

informativo semanal

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

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

Segunda
19:00 - Ginástica Feminina
20:00 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Min.de Adolescentes

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

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.Ministério de Coral;

7.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

26/Fev : Grande Vigília

01/Mar : Reunião Líderes de Ministério

14/Mar : Consagração de Santa Ceia

14/Mar : Santa Ceia do Senhor

26/Mar : Grande Vigília

06/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

13/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

Filiada a

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

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

 
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

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Portanto, 
despojando-vos 

de toda impureza 
e acúmulo de 

maldade, acolhei, 
com mansidão, a 
palavra em vós 

implantada, a qual 
é poderosa para 
salvar a vossa 

alma."

Tiago 1:21

 

 Muitos crêem em 
Deus, mas estão 

cheios de 
impurezas e 

maldades. Quando 
Tiago fala para 
recebermos a 

palavra que salva, 
está falando de 
Jesus. Para ser 

salvo precisamos 
recebê-Lo. 

Convide Jesus 
para morar em 
teu coração, e 
certamente a 
salvação te 
alcançará.

Meditação

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós 
também santos em todo o vosso procedimento.” - 1 
Pedro 1:15. 

Acampamento da Família 2010

No último final de semana aconteceu mais um 

acampamento promovido pela IBI Gênesis. Foi o melhor que 
já tivemos. O Senhor abençoou tremendamente aqueles 
dias. Houve alegria, diversão, adoração, restauração de 
vidas e quebrantamento. Deus usou poderosamente o Pr. 
Misael Morais para falar aos nossos corações. Agradecemos 
ao Senhor por tudo o que fez e que ainda vai fazer em nossa 
congregação. Também queremos agradecer a todos que 
trabalharam de forma direta e indireta para a realização 
deste grande evento. Que o Senhor retribua em dobro!

Tema:

das

QUI SEX (Vigília) DOM (M) DOM (N)

25/2/10 26/2/10 28/2/10 28/2/10

Dirigente ARLEY - - PR. GUILHERME

Ministro Louvor MARQUINHOS - IZAURA IZAURA

Água ELENÍ - - OSMARÍ

Ofertório MARCELO - IZABELLI BRÁZ

Recepção-1 JARBAS / MARCIELLE ANTÔNIO / ELENÍ - ULISSES / ELIANE

Recepção-2 - - - BONIFÁCIO / EDILENE

Kids - - - JAMESON

Estacionamento - - - LÉO (CIDA) / MARCUS

Visitantes - - - ANTÔNIO / ELENÍ

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ANDRÉ (8821-1004)

Chácara Stª Terezinha

Inesquecível!

De 13 a 16/Fev

Informações pág. 5

Não perca!



A vida humana se dá em meio a muitas lutas e tristezas. E a 
Palavra de Deus não nega esse fato, nos mostra que por 
muitas vezes, no nosso caminhar nem tudo são rosas, nem 
tudo é planície – há vales secos, áridos; há desertos. O 
salmista do salmo 84 chama a sua própria vida de vale de 
lágrimas – v. 6 (Bakha' no Hebraico; isto é: choro, lágrima). 
Porque no mundo em que vivemos, por vezes, acabamos 
dando num vale de lágrimas. Cada um de nós já passou, ou 
está passando, por esse vale. Para alguns, o vale da perda, 
da traição, da violência; para outros, o vale da tentação, da 
indiferença ou da depressão. Mas o que fazer? O salmista 
nos dá orientações para vencermos esse vale.

1. É preciso ter Deus como Fonte de nossa força – 
“bem-aventurado o homem cuja força está em Ti” (Sl 
84.5). Só aquele que faz de Deus a sua Fonte pode vencer o 
vale de lágrimas. Isso porque não há força humana que 
resista ao Vale de Baca. Na hora do desprezo, da depressão, 
da tragédia, qualquer força humana é menor que as 
adversidades que nos atingem. Portanto, só vence o vale de 
Baca quem já entra nele convicto de onde vem a sua força. 
A nossa força não vem do pensamento positivo, não vem do 
dinheiro, não vem da família – a nossa força vem do Senhor.

2. É preciso viver a teologia da Graça – Essa teologia 
subjaz em todo esse salmo 84, e o verso 11 sumaria essa 
afirmação da graça dizendo: “Porque o SENHOR Deus é Sol 
e Escudo; o SENHOR dá Graça e Glória”. Isso significa que o 
vale de lágrimas não é em razão de um estancamento, um 
esgotamento, uma exaustão da Graça de Deus. O vale não 
estanca a Graça de Deus, ele apenas a inflaciona, e torna-a 
do tamanho da nossa dor. Ela ganha a anatomia do nosso 
sofrimento. De modo que quanto maior a dor, maior o 
derrame e dispêndio da Graça em nossa vida. Por isso, é na 
travessia das lágrimas que temos maior percepção da 
grandeza da Graça de Deus: no verso 1 ele chama Deus de 
Amável. No verso 2, de Desejável e de Promotor da alegria. 
No verso 3, ele percebe Deus como ninho – Deus se torna o 
seu Lugar de descanso e repouso. E no verso 9, Deus é 
ainda o seu Protetor – é Deus Escudo.

Quem sabe, nós não estejamos hoje, no meio de nosso Vale 
de Baca – consumidos pelas lágrimas do sofrimento. Esse 
salmo é uma carta de Deus para nossas vidas, cujo 
cotidiano é marcado por essas lutas que acabam por tornar 
nossas vidas num vale de lágrimas. Assim, com as atitudes 
certas, nós transformaremos o vale de lágrimas em vale de 
bênçãos.

Passando pelo vale de lágrimas
Pr. Guilherme Guia

Grande Vigília
A santidade de Deus é o modelo que temos para a nossa vida. 

A Bíblia diz em 1 Pedro 1:15 “Mas, como é santo aquele que 
vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso 
procedimento.” Santidade é um dom da graça de Deus e quanto 
mais lemos a Palavra de Deus mais santidade adquirimos.
Convidamos você e sua família para participarem de mais uma 
grande vigília promovida por nossa igreja. Teremos uma noite 
com muita oração, adoração, testemunhos e palavra. O tema 
desta vigília será santidade. Você não pode perder!

Liderança de 
Ministérios

Quando nós da Igreja Batista 

Gênesis identificamos no meio do 
CORPO DE CRISTO e fora DESSE, 
uma necessidade por algum 
serviço que esses necessitem, 
procuramos identificar no meio da 
nossa membresia um servo que 
seja idôneo, que ame servir, e 
deseje ardentemente desenvolver 
os seus dons e talentos na necessidade identificada e saiba que 
com seu serviço almas serão SEMPRE, Santificadas, ensinadas 
na palavra, inseridas em um ministério, pastoreadas, viverão 
relacionamentos genuínos e serão canal de propagação do 
evangelho, portanto a IBGênesis saúda os novos 
coordenadores de serviços (líderes de Ministérios): Diaconal, 
Gestão de Ministério, Integração, Geração Ativa 
(adolescentes), Vida Melhor (Casais), Louvor e Grupos 
pequenos, por se colocarem a disposição do SENHOR JESUS 
coordenando serviços de grande importância para Salvação de 
almas. Parabéns! 

Reunião Líderes de 
Ministério

Amados Líderes de Ministério, 

informamos que no próximo dia 01/03 
às 20:00hs teremos a segunda 
reunião de liderança do ano de 2010. 
Por favor, já coloquem em suas 

agendas, pois a sua presença é indispensável, caso não possam 
estar presente mandar o vice-líder de Ministério.

Ministério de Comunicação

Tem como tarefa tornar a igreja 

conhecida em toda a cidade, por meio 
de toda forma possível de comunicação. 
Se você tem desejo de fazer parte deste 
ministério, entre em contato com nossa 
secretaria através do telefone 
(82)3342-2881 ou do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.brFIM!

Aniversariantes 
da Semana

18.Fev: Francisco Luís
20.Fev: Damiana Vieira
20.Fev: Valdileide Santos
23.Fev: Thamyres Marques

Ministério de 
Intercessão

O Ministério de Intercessão 

de nossa igreja convida você 
para fazer parte dele.
Interessados devem procurar 
a irmã Maria José (líder do 
ministério).

Tema:

das

Tarde com o Senhor Escola Bíblica 
Dominical - EBD

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

às
9h

todos
os

Domingos

na

Não perca!


