
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 - 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
16:00 - Futebol Masculino

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

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

"Melhor é o pouco 
com o temor do 
SENHOR, do que 

um grande 
tesouro onde há 

inquietação".

Provérbios 15:16

Este texto fala de 
uma realidade 

muito comum nos 
dias de hoje, 

pessoas com muito 
dinheiro que 

podem comprar 
tudo o que 

desejam, mas são 
infelizes, solitárias, 
não conhecem o 
amor, e não tem 
paz. Por outro 
lado, existem 

pessoas que não 
tem dinheiro, e são 
muito felizes. Os 
tesouros de Deus 

são de valor 
incalculável e são 

estes que nós 
devemos procurar.

Meditação

Agenda Gênesis

28/Jan : Grande Vigília

29/Jan : Festival de Talentos

30/Jan : Café com Líderes

30/Jan : Culto de Missões

05/Fev : Encontro Líderes de GP’s

12/Fev : Culto de Jovens

19/Fev : Workshop Praise

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-000 - 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

Dica da Semana

Ao contrário dos turbulentos e imprevisíveis 
primeiros anos do cristianismo, hoje os cristãos 
buscam na religião e na espiritualidade uma 
fonte de segurança, conforto, previsibilidade e 
controle. 
Seu estilo de vida passou a reproduzir os hábitos 
da sociedade. Mas será que foi exatamente isso 
que Jesus tinha em mente para nós? Kenny Luck 
tem absoluta certeza de que não é esse o desejo 
de Deus para a vida do homem moderno. Em 
Arrisque, ele deseja comunicar, especialmente 
aos homens, que é necessário ousar e confiar plenamente em 
Deus, a fim de alcançar um novo patamar de fé e de 
relacionamento com o Criador. 
Um forte comodismo aliado a altas doses de cinismo fazem de 
parcela considerável dos cristãos de hoje pessoas acomodadas e 
irrelevantes, que pouco ou nada influenciam a sociedade.
Essa dura constatação impulsionou Kenny Luck a voltar à Bíblia, a 
fim de apontar um caminho de retomada para o homem de hoje 
em direção ao propósito de Deus para nossa vida.
Um livro ousado, mas profundamente comprometido com a 
transformação de vidas. Uma obra útil para todos nós.

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor

QUI DOM (M) DOM (N)

27/1/11 30/1/11 30/1/11

Dirigente OSMARI - PR. HARRY

Água GELZA - VAL

Ofertório BONIFÁCIO ROSÁRIA ULISSES

Recepção-1 NATALÍCIO / LANA - ARLEY / MIRLANE

Recepção-2 - - BENILDES / ESTELA

Kids - - MÁRCIO

Estacionamento - - ANDRÉ / MARCO BENTO

Visitantes - - JARBAS / MARCIELLE

DIAS

Coordenador da semana: ANGÉLICA (3342-1206 / 8845-0359)

SERVIÇO

Informações pág. 4

Culto de

Missões

Informações pág. 4Informações pág. 4

Informações pág. 3

Café com

Líderes

29
Jan

Festival de

Talentos

Inscrições abertas!

Acampamento

da Família



O discurso infame e deprimente de Elifaz transcrito em Jó 22.2 
começa com esta inquietante pergunta: “Pode alguém ser útil a 
Deus?” É o discurso do religioso extremista e desequilibrado e não 
de um discípulo apaixonado por seu Mestre. Nele o homem é incapaz 
de produzir algum benefício a Deus, por sua evidente miserabilidade 
e toda ação benéfica de Deus ao homem são ações de misericórdia. 

No Velho Testamento a figura do profeta velho, distante de Deus, 
mais que ainda conserva os trejeitos e a maneira de profetizar do 
profeta de vez em quando aparece. Ele é profundamente malévolo a 
comunidade de fé porque profetiza como um profeta, mas o 
conteúdo das profecias não procede de Deus. Este não era o caso de 
Elifaz, porque não tinha jeito de profeta nem a unção do profeta. Ele 
me parece mais com aquele tipo de crente desequilibrado, sem vida 
de oração, sem comunhão íntima com a palavra nem com Deus, que 
na hora de uma necessidade extrema de um amigo, no lugar de 
levar uma palavra que sirva de bálsamo a uma alma sedenta, 
despeja o fel de uma palavra de conteúdo legalista e religioso. É por 
isso que tem muita gente que não gosta de crente. Gente 
assim como Elifaz envergonha o evangelho. Que Deus nos livre de 
“amigos” assim.

Do versículo quinto ao décimo ele destila impiedosamente uma série 
de acusações inverídicas sobre Jó. Suas acusações margeiam a 
insanidade, diz que a causa do seu cruel sofrimento era ocasionada 
pelo seu destrato com viúvas, acusa-o de penhorar irmãos quando 
lhe dirigia favores, reclama de mal assalariar seus empregados, de 
não dar água ao sedento e de abandonar os órfãos. 

Para Elifaz, Deus é um atirador de elite que envia suas balas sobre o 
crente em pecados sociais estão sendo aqui instaladas. Sementes 
que o diabo nunca deixou de querer plantar em nossos corações. O 
meu Deus não é um justiceiro, ele é um pai. Elifaz não conhecia o 
evangelho da graça divina, mas se posicionava no pedestal de quem 
é doutor em divindade. Sua argumentação cai diante da afirmação 
do próprio Deus, que observou: “Viste Jó, homem reto, justo e 
bom?”

Crentes como Elifaz adoecem crentes bons. Era um religioso que 
não conhecia Deus, mas ousava falar em seu nome. Como pode? 
Todo aquele que anda próximo de Deus reconhece a utilidade do 
homem para Deus, ele é simplesmente a sua obra mais 
apaixonante. Foi para o homem que Deus encheu o universo de 
tantas cores, que espalhou pelo campo lindas flores, que fez minar 
das rochas águas puras que dessedentam a nossa sede, nos deu a 
brisa fresca em dias quentes, mandou as abelhas fabricarem mel 
que adoçam nossos dias, nos deu o fogo que nos aquece em dias 
frios, que nos presenteou com os belos cantos dos pássaros e que 
nos transformou em filhos seu. 

A Teologia de Elifaz se desfaz como um castelo de areia diante de 
João 3.16, que diz: “Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Depois 
desta afirmação, faz sentido a pergunta daquele “amigo” 
desinformado? O perigo de crente assim, é que o inimigo os faz 
chegar junto de nós justamente quando estamos mais vulneráveis. 
Por estas e outras, oro para que você fique esperto, a qualquer 
momento pode chegar a sua casa um Elifaz. Diferente do que 
pensava ele, sei que sou extremamente útil a Deus e quero ser dele 
um parceiro em suas realizações aqui na terra. 

Pode alguém ser útil a Deus?
Pr. Harry Tenório

FIM!

Festival de Talentos

Qual o seu talento? Você canta, toca, dança, 
conta piada, faz careta, vira cambalhota, enfim, 
VOCÊ SE VIRA NOS TRINTA???? Não importa o 
seu talento, venha participar dessa deliciosa 
tarde que será no próximo sábado; FESTIVAL 
DE TALENTOS. Você precisa participar dessa 
grande tarde de diversão, comunhão, comida, 
talentos, risos, trapalhadas e premiações!!! 

Inscreva-se hoje mesmo e diga o que você pretende 
apresentar!!!! Não importa a sua idade... inscreva-se com o 
William, venha e divirta-se!

29
Jan

FESTIVAL DE TALENTOS

Próximo Sábado - 29.JAN
15h – na Gênesis

FESTIVAL DE TALENTOS

Próximo Sábado - 29.JAN
15h – na Gênesis

Onde será? Chácara Stª Terezinha - Rua Dep. Armando 
Nogueira Soares, 716 – Antares. A estrutura possui piscinas 
(adulto e infantil), campos de futebol, campo de areia (voley), 
boate, salão de festas, amplo estaciona-mento, área de 
camping, banheiros e etc.

Preletor: Pr. Tércio (1ª Igreja Batista de Maceió).

Inscrições: No valor das inscrições estão inclusos 6 refeições. 
Visando baratear os custos optamos por retirar o café da 
manhã, tendo em vista que a maioria dos irmãos irá dormir em 
casa.

Valor da inscrição: R$ 100,00 

Como pagar? Você pode dividir o valor, tendo ATÉ O DIA 27 de 
FEVEREIRO para quitar a sua inscrição.

Maiores Informações:

- Marcus: 8841.8161 / marcus@ibgenesis.com.br
- Secretaria: 3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

Todos os líderes de ministério estão 
convidados para um café da manhã 
que será realizado no dia 30 de 
janeiro, às 8h na sala do Papo Jovem. 
Não esqueça! Contamos com sua 
presença.

Café com Líderes
Fique Atento
- Verdade Oculta -

“E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das
trevas; pelo contrário, condenai-as abertamente”. Ef 5.11

Aqui, a deusa lua Diana e a estrela da manhã de 
Lúcifer estão representados. Este símbolo pode ser 
achado tanto na magia branca como no satanismo. 
Quando a lua está virada com a face para a direção 
oposta, é primeiramente satânica.

Aniversariantes 
da Semana

   28.Jan : Matheus Davyd
   29.Jan : Gilma Lina

Obrigado Pai!

Culto de Missões

Venha e traga 
sua família. 
Participe!

Copa SESC de Futsal

A Copa SESC de Futsal acontece todos os anos e conta com a 
participação de várias igrejas evangélicas. Na terça-feira (18) 
o nosso time de futsal aqui da Gênesis teve a oportunidade de 
fazer o jogo de abertura e venceu a Igreja Renovada pelo 
placar de 4 X 3. Aproveite a noite da próxima sexta (20h), 
monte sua torcida e leve a sua família para prestigiar nosso 
time. 

GÊNESIS X PRESBITERIANA DO FAROL
 28.jan (próxima sexta) – 20h – SESC (poço)

30.JAN

às 18h

na Gênesis


