
Acampamento da Família - 2008
- 02 à 05/Fev -
Últimas Vagas

Muitos Já estão pagando as parcelas das inscrições do 
Acampamento 2008. Não perca a oportunidade de garantir 
a sua vaga. Você pode adquirir o carnê de pagamento e a 
rifa (Sorteio de 1 Computador), no stand do acampamento. 
Lembramos que, para a  confirmação da inscrição será 
necessário pagar a 1ª parcela do carnê. Para a divisão dos 

quartos, a prioridade será para as pessoas que efetuarem o pagamento nas 
datas especificadas no carnê. Não deixe para última hora, garanta-se entre 
as 200 vagas.. 

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

Cantina

Todos os domingos 
após o culto, temos 
lanches onde você 

pode saborear.

Todos os fundos 
arrecadados 

destinam-se a 
construção da 

igreja, a eventos ou 
ministérios.

Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por algum 

problema ou 
simplesmente 

deseja um visita em 
seu lar, entre em 

contato com 
9125.0340 (Braz) e 
agende uma visita 

do Min. de Visitação.

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
pastorharry@

ibgenesis.com.br

Pr. Agripino 
Marinho

82-3352.2219

Pr. Guilherme 
Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-8827.9352
pastorplinio@

ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9973.3600

lulaelu@ig.com.br

Nossos 
Ministérios

1.Min.Adolescentes 
2.Min.Casais 
3.Min.Coral 
4.Min.Crianças 
5.Min.Dança 
6.Min.Diáconos 
7.Min.Escola Bíblica 
8.Min.Esportes 
9.Min.Gestão 
10.Min.Intercessão 
11.Min.Jovem 
12.Min.Libras 
13.Min.Louvor 
14.Min.Pastoral 
15.Min.Teatro 
16.Min.Visitação

Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

.........................................................................................

Cadastro de Membro Incompleto
Ângela Oliveira, Josivânia Pimentel, Marinalva Teodora, Sérgio Marcos, 
Thiago Maciel, Vanessa Felisdório, Wolney Tadeu e Jorge Henrique: No 
cadastro que consta na secretaria, não temos as datas de nascimento de 
vocês. Se possível, entrem em contato com um diácono ou pelo 
secretaria@ibgenesis.com.br e solicitem uma ficha de atualização do 
Cadastro de Membro. Aos demais irmãos(ãs) que estão chegando, 
recomendamos o mesmo procedimento.

.........................................................................................

Para o líder PREVALECER é preciso permanecer no sonho sem abrir mão da 
visão que Deus plantou no seu coração. Ele aprende a caminhar com 
propósitos definidos, a transpirar os valores que qualificam seu caráter, a 
ouvir o Espírito Santo. O líder que PREVALECE sabe que é servo, lidera com 
graça, conquista voluntários, foca o reino e reparte o sucesso das vitórias. 
Somos desafiados a viver princípios e valores que nos fortaleçam e nos 
ajudem a  PREVALECER sobre tudo, e com todos.

-O que teremos no encontro? Plenárias, oficinas e mesas redonda que 
contarão com a participação de pastores e líderes de Alagoas. 
Compartilharemos idéias sobre canto, teatro, instrumentação, finanças, 
cultos e programações temáticas, processo AMAR (Atrair, Mobilizar, 
Arraigar, Reciclar), ministério jovem, ministério esportivo e ministério de 
louvor.

-Participações: Pr. Anésio (Comunidade Carisma - SP), Pr. Jessé 
(Comunidade Moriá - Processo AMAR), Pr. Jonson (Ig. Batista no Trapiche - 
Ministério Esportivo).

Investimento: R$10,00

- Inscrições Abertas -

.........................................................................................

Secretaria
Informamos que a secretaria da igreja tem novo funcionário, é o Marcus 
(esposo da Lisiane), portanto, qualquer assunto referente a secretaria, 
ent rar  em contato  com o mesmo at ravés  do e-mai l :  
secretaria@ibgenesis.com.br ou através do telefone: (82) 9361-7222 

conhecem que nenhum conhecimento pode produzir revelação suficiente 
dissociada da sua revelação. Para onde Jesus estava olhando quando nos 
ensinou isto? Estava olhando para o seu tempo, porém olhava também 
para o nosso. 

O ateísmo como forma de sustentação de uma vida termina de forma 
trágica no túmulo. O cristianismo como forma de sustentação de vida nos 
oferece uma oportunidade maravilhosa, quando nos revela que o fim não é 
a morte. Jesus, o primeiro dos ressuscitados, nos avisou que estava de 
volta aos braços do Pai. Foi por se rebelar contra o pai que o filho pródigo da 
parábola resolveu trocar a fé e o conforto dos cuidados paternos pela 
experiência existencial humana. O seu fim só não foi trágico porque 
quando se deu o declínio e o sofrimento, lembrou da existência de um pai 
maravilhoso que poderia novamente o acolher de volta. Ao querer 

compreender a mente de Deus com a limitada e sôfrega mente , humana, 

nos distanciamos do maior tesouro: Suas revelações. Sem elas jamais 
compreenderemos Deus.  Por tudo isto, posso recomendar: Seja pequeno 
e ele revelará coisas profundas a você. Esta é a sua hora, o convite já está 
posto.

continuação...

FIM!

.........................................................................................

3éD+!
Informamos que, o evento 3éD,+: Lançamento do Ministério de 

Integração,Noite do Sanduíche e Festival de Talentos, foi adiado para o 
mês de Janeiro de 2008, com data ainda a defnir.

Prepare-se para uma grande noite de diversão, comunhão e lanche!!!!

3éD+!
Gênesis : Jan/2008: Inscrições com Daniel

Encontro de Líderes - 07 à 09/Dez - 2007

Acampamento da Família - 2008
02 à 05/Fev  : Últimas Vagas



Filiada a

O ateísmo sustenta a existência humana?
Pr. Harry Tenório

Nunca ataques tão abertos foram lançados a Deus. O Autor do Best-Seller ”Deus – Um 
delírio”, o biólogo Richard Dawkins, que se autodenomina Capelão do Diabo, chama o 
Senhor  em sua ultima obra de cruel, sanguinário e pedófilo só para começar. No prefácio 
do seu livro, desafia ao crente quando propõe: “Os leitores religiosos que abrirem meu 
livro,  terminarão como descrentes ao terminarem”.  Foi este desafio que me 
impulsionou a ler sua obra, cheia de ataques a Deus sem fundamento algum. Confesso, 
após a leitura do livro terminei-o ainda mais apaixonado por Deus. E há uma causa para 
isto, o amor incondicional de Deus. Nunca Ele foi atacado tão abertamente pela obra que 
criou, mais continua amando o homem com um amor sem igual.

Longe de ser uma aventura, o que estamos assistindo nos últimos dias é uma guerra 
premeditada. O adversário de Deus reconhecendo que, o tempo da volta de Jesus e o 
conseqüente arrebatamento da igreja aproximam-se, agora ataca abertamente. No 
início nada era tão explícito, mais já identificávamos sua ação. O homem se modernizou 
e trocou um Deus que nos impõe limites profundamente necessários ao equilíbrio da 
vida em comum, pelo liberalismo e o materialismo. Agora ele não esconde suas garras e 
nem opera sutilmente. No livro Dawkins, para justificar o título afirma: “Quando uma 
pessoa sofre de um delírio, isto se chama insanidade, quando muitas pessoas sofrem de 
um delírio, isto se chama de religião”, ataca. 

Ao acabar a leitura do livro, fiquei imerso a uma profunda reflexão. O que seria o mundo 
sem Deus e os seus conceitos? O que nos aconteceria sem o seu gesto supremo de amor, 
quando concluindo que o homem só conseguia por si vencer o pecado e a morte enviou o 
seu próprio filho para nos salvar? Qual a beleza do mundo se a família não existisse? 
Qual a beleza de um lar, se a ordem “crecei e multiplicai-vos não houvesse sido 
liberada?” O que seria do homem sem filhos? O que seria da família se a ordem de 
fidelidade e ajuda mútua não  tivesse impregnado a nossa consciência? Como há filhos 
que não honram o pai, há também homens que não honram o seu criador. Os agnósticos 
e ateus se perdem em seus argumentos quando uma simples pergunta é feita: Como 
tudo existiria, seu não houve um engenheiro arquiteto que tudo produziu?

Posso compreender o que Jesus ensinava quando ensinou conforme descrito em Mateus 
11.25: "Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as 
revelaste aos pequeninos."  O conhecimento de Deus já mais se dará pelo 
conhecimento científico ou da teoria da evolução. Ele é um Deus pessoal, que se revela 
através do convívio. Mesmo o médico mais bem preparado não pode concluir que 
conhece o seu paciente apenas porque tem um exame tomográfico que revela o seu 
interior. Para conhecer o homem é necessário conviver com ele, para conhecer Deus o 
princípio é o mesmo. O Senhor se revela aos pequeninos, aqueles que humildemente re-
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Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quinta
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

......................................................................................................................

.................................................................

.......................................................

Aniversariante
da Semana

29.Nov :Luiz Teixeira de Lima

................

......................................................................................................................

TEATRO
Você gosta de cultos temáticos? Arte cênica na Igreja? Tem vontade de participar? Então entre no 
ministério de Teatro da igreja e ajude a abençoar vidas através da arte. Interessados procurar Isaac 
através do telefone: (82) 9311-1166

Jornalzinho dos 
Ministérios

Em breve estaremos anunciando o 
vencedor do “Nome do Jornal de 

Ministérios”.

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes

2.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração.

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”

4.Implantação de Grupos Pequenos

5.Acampamento -  02 à 05/Fev - 2008

6.Encontro de Lideres: 07 - 09/Dez

Agenda Gênesis

07 à 09/Dez : Encontro de Lideres

Jan/2008 : Evento 3éD+

02 à 05/Fev- 2008 : Acampamento

Passeio de Trem!
Participe junto com a turma jovem de um 

passeio de trem, que está sendo 
organizando pelos próprios jovens da 
igreja. Não perca esta oportunidade, 

Interessados devem procurar a Luciana..

......................................................................................................................

Delícia

Gosta de Panetone...?. Se a resposta for sim, 
não perca a oportunidade de comprar o seu e 
ainda abençoar o acampamento da família - 
2008. Para adquirir o seu panetone , você 
pagará apenas R$ 10,00 (Dez reais) e toda a 
renda será revestida para a alimentação no 
acampamento.

....................................

continuação na pág.2
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