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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
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
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.Family Games;

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

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Gênesis na Copa 
SESC de Futsal 

Gospel

Na próxima terça-feira a nossa 

igreja estará disputando a primeira 
partida da Copa SESC de Futsal 
Gospel. Este campeonato contará 
com a participação de 20 igrejas. 

Nas 6 edições realizadas chegamos por duas vezes a final, e 
fomos vice-campeões. O primeiro jogo será contra a Ig. 
Presbiteriana do Farol (time campeão do ano passado). 
Será esse o ano da nossa vitória? Venha torcer com toda a 
sua família, serão momentos de muita alegria. Prepare-se 
para gritar, goooooooooooooooool!!!

Agenda Gênesis

30/Jan : Family Games

06/Fev : Louvorzão

07/Fev : Consagração de Santa Ceia

07/Fev : Santa Ceia do Senhor

13 a 16/Fev : Acampamento da Família

20/Fev : Celebração pós-acampamento

26/Fev : Grande Vigília

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

Ingressos com Leonardo ou Juliana

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Deus resiste 
aos soberbos, 
mas dá graça 
aos humildes."

Tiago 4:6
 

O arrogante 
gosta de pisar 

nos mais simples, 
gosta de 

escarnecer e 
humilhar os 

outros, mas ele 
se esquece de 

que Deus resiste 
aos soberbos. 
Esse tipo de 

pessoa, nunca 
chega a lugar 

algum, pois o que 
humilha, um dia 
será humilhado. 
"Quando vem a 
soberba, então 
vem a desonra; 

mas com os 
humildes está a 

sabedoria". 
(Provérbios 11:2)

Meditação

Local:

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

QUI

SÁB

Family Games DOM (M) DOM (N)

28/1/10 30/1/10 31/1/10 31/1/10

Dirigente PR. GUILHERME - - PR. HARRY

Ministro Louvor MARQUINHOS - EVERTON EVERTON

Água ELENÍ - - VAL

Ofertório ANTÔNIO - ELZA MÁRCIO

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ ANDRÉ / ANGÉLICA - ULISSES / ELIANE

Recepção-2 - - - BRÁZ / NIREIDE

Kids - - - LEONARDO (JULIANA)

Estacionamento - - - BONIFÁCIO / MARCELO

Visitantes - - - MARCUS / LISIANE

DIAS

Coordenador da Equipe: JARBAS (Contato: 9306-0109)

SERVIÇO

Chácara Stª Terezinha

Preletor:

Pr. Misael Morais
(Imperatriz - MA)

Informações na pág. 5



(Jó 3.25) -  “Porque aquilo que temia me sobreveio; e o que 
receava me aconteceu”.

O grande patriarca revela em uma frase espontânea um temor 
nunca tratado. É curioso escutarmos isto justamente daquele 
que tornou-se um dos maiores referenciais de fé na bíblia. 

A distância entre a prudência e a paranóia é tão curta que 
olhando de forma rápida quase não conseguimos identificar. O 
que Jó tinha era um zelo especial pelos filhos ou uma paranóia 
de que um dia fossem ceifados de forma trágica? Como 
dissemos, a distância é tão curta que dificilmente 
identificaremos.

Estou certo que uma preocupação, um receio de ser visitado 
pelo mal, um medo de uma crise de desemprego, de ficar 
sozinho, de não ser feliz, de não alcançar o sucesso profissional 
já nos visitou alguma vez em algum dia. O problema não é a 
visita do medo, mas não tratarmos ele com urgência. A fé 
necrosa quando alimentamos nossa alma de temores. 
Passamos a ver o mal em tudo. O medo tem uma capacidade 
incrível de aumentar o tamanho dos problemas, produzindo 
uma debilidade no cristão profundamente nociva a sua 
comunhão diária com Deus.

A questão é: “Será que os filhos de Jó morreram por culpa dos 
seus temores?” Talvez fosse fazer juízo temerário afirmar de 
forma conclusa que ele teve culpa direta no evento trágico, 
talvez soasse injusto com um homem de tanta fé. No entanto, 
estou certo de que ele teve contribuição direta no evento. Todas 
as vezes que encho meu coração de temores fundados ou não, 
estou dando uma boa parcela de contribuição para que minhas 
regiões frágeis sejam identificadas. Jó estava sob estado de 
profunda provação e manifestou temores de que seus filhos 
fossem alcançados por uma tragédia, revelou ao inimigo sua 
região vulnerável. Você acha que ele atacaria em outra?

O Salmista Davi nos dá preciosas lições acerca do tema. Ele 
próprio consagrado por Samuel muito novo, desafiado a 
enfrentar  gigantes como Golias e a lutar durante meses para 
sobreviver à perseguição insana de um rei possuído pelo mal, 
possesso de ciúmes e que não queria vê-lo no trono, teve 
muitos motivos para alimentar seus temores transformando-os 
em paranóias psicóticas. Mas o que fez? Ele aprendeu a tratar 
seus temores com muita urgência, vejam: (Salmos 56.3) -  
“Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti!”

Antes que nossas preocupações e temores sejam 
transformadas em paranóias, antes que a nossa fé se apresente 
imperfeita, antes que o mal identifique nossa frágil sustentação 
emocional, antes que o ataque venha a consumar nossos 
medos fundados ou não, tomemos a posição de Davi: “No dia 
em que temer, vamos confiar em Deus”.

Não permita que o medo se transforme em paranóia
Pr. Harry Tenório

Family Games + Sorvete Acampamento da 
Família 2010

Um dos eventos mais esperados do 

ano está se aproximando, e você não 
p o d e  f i c a r  d e  f o r a .  Fa ç a  
imediatamente sua inscrição para 
participar do acampamento da 

família 2010. Serão dias de profunda adoração ao Senhor e 
comunhão entre os irmãos de nossa igreja. O preletor neste 
acampamento será o Pr. Misael Morais, pregador avivalístico 
que tem abençoado vidas através de seu ministério. Também 
teremos a participação de sua esposa, cantora Raquel Morais. 
As inscrições estão sendo realizadas pelo Diácono Márcio 
(9978.0235). Não deixe para a última hora, pois, as vagas já 
estão sendo preenchidas. Inscreva-se e prepare-se, pois será 
inesquecível!

Ministério de 
Coral

Venha fazer parte do Coral 

Gênesis e abençoar vidas 
através do louvor.
Interessados devem procurar 
por  Lisiane  ( l íder  do 
ministério). 

Recadastramento
Se você ainda não fez o seu 

recadastro de membro, 
procure no final do culto um 
de nossos diáconos e solicite a 
ficha para preenchimento de 
seus dados. É de suma 
importânc ia que todos 
realizem o cadastro.
 

Ministério de 
Intercessão

N o s s o  m i n i s t é r i o  d e  

intercessão está de portas 
a b e r t a s  p a r a  n o v o s  
componentes. Se você deseja 
participar procure a irmã 
Maria José (líder).

FIM!

Recursos destinados
ao acampamento 2010 

Ministério de Louvor
O Ministério de Louvor está ficando maior! 

Recebemos mais 14 pessoas que 
sentiram o desejo de participar do 
ministério, integrando-se a essa mais nova 
família. São eles: Adilane, Kelly, 
Alexandre, Ketherinne, Andréa, Paulinho, 

Manú, Fabiana, Lilico, Irlan, Jesiane, Diel, Pimentel e Sulamita. 
Pedimos a sua ajuda em oração para que Deus confirme o 
chamado no coração deles.

Agradecimento
Os componentes do Ministério de Escola Bíblica Dominical 

agradecem a todos que se fizeram presentes e contribuíram na 
realização do café da comunhão.

Provérbios 17.22

Próximo sábado

Jogos de Família e sorvete a vontade!

(Marquinhos)

Pr. Misael Morais
e Raquel Morais

Acampamento 2010

Local: Chácara Stª Terezinha

Data: De 13 a 16/Fev

Valor: 
R$60,00 - Acima de 7 anos;
R$40,00 - Crianças até 7 anos;

Agradecemos a compreensão
e ajuda dos amados irmãos. 


