
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

Pastores e Líderes;

Por nossos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Acampamento da Família 2011;

Ministério de Jovens;

Implantação de Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

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
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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

Maceió, 06 de fevereiro de 2011 - Nº180

Ano IV

informativo semanal

Versículo da 
Semana

"E dele temos este 
mandamento: que 

quem ama a 
Deus, ame 

também a seu 
irmão." 

1 João 4:21

Se amamos a Deus 
e entendemos que 
fomos atraídos pelo 
Seu amor, então é 
fácil concluir que a 
mensagem maior 
do evangelho é o 
Seu amor, que foi 
manifestado por 
Jesus Cristo na 
cruz !!! Observe 

neste versículo que 
amar o irmão se 

trata de um 
mandamento do 
Senhor, portanto 

se queremos viver 
conforme a 

vontade de Deus, 
então é 

fundamental 
praticarmos o 

amor, 
compartilhando e 

servindo ao 
próximo.

Meditação

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

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor
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Santa Ceia

do Senhor
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Propósitos de Jejum e Oração

Agenda Gênesis

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

10/02/11

DC. MÁRCIO

EDILENE

LUCIENE

LUIZ / JESSÉ

-

-

-

-

DOM (M)

13/02/11

-

-

ANTÔNIO

-

-

-

-

-

DOM (N)

13/02/11

PR. JESSÉ

VAL

ISAAC

ANDRÉ / ANGÉLICA

GELZA / NALDA

LÉO (CIDA)

ALUÍSIO / GILVAN

NIREIDE / LISIANE

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

19 Fev 25 Fev

Grande
Vigília

26 Fev

Casamento
Ismar e Beatriz

05 Mar

Início do 
Acampamento
da FamíliaImpacto

Evangelístico

Culto de Jovens

Casamento
Alan e M. Isabel

Culto de
Missões

06 Fev

27 Fev

Culto 
Temático

Dica da Semana
Série: Deixados Para Trás

Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins

A série de livros “Left Behind” (Deixados Para Trás) de Tim 
LaHaye e Jerry B. Jenkins, é uma obra ficcional, de temática 
cristã, que narra os últimos dias na Terra após o 
arrebatamento da igreja de Cristo, baseadas nos eventos 
descritos no livro de Apocalipse de João na Bíblia Sagrada. 
Deixados para trás é uma das séries 
de ficção mais lidas no mundo. A 
série de livros vendeu mais de 70 
milhões de exemplares e foi 
publicada em mais de 34 idiomas. 
Três f i lmes também foram 
produzidos sobre a série. A história 
reúne ficção cristã, ação e 
suspense com lances de alta 
tecnologia no triller. O tema 
principal é nada menos que o 
próprio final dos tempos.

13.Fev  :  18h  :  na Gênesis



“Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-
se e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo.” 

Mateus 14.26

Jesus Cristo, um nome mundialmente conhecido. Uma personalidade 
que, de tão marcante, divide o mundo entre cristãos e não cristãos. 
Biblicamente há outros nomes atribuídos também para Jesus, como 
Emanuel, por exemplo. O profeta Isaías proclama ainda uma outra 
lista de nomes: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz. ( Livro do profeta Isaías 9.6). Poderíamos 
listar ainda outros nomes mais. Porém, seríamos capazes de 
reconhecer Jesus?

Pensemos numa situação, bem cotidiana: algumas vezes somos 
surpreendidos em algum lugar com a presença de alguém famoso, 
que estamos acostumados a ver na televisão. Pode ser num 
restaurante, num shopping, no saguão do aeroporto ou até no meio 
da rua. E aí temos certa dificuldade de reconhecer a pessoa, fora da 
telinha, sem a preparação normal que recebem para filmarem, agindo 
como pessoas comuns. Há quem custe a acreditar...

Por algumas vezes Jesus também não foi reconhecido. E o mais 
intrigante é que não foi reconhecido por pessoas muito amigas DELE. 
No texto de Mateus 14 os discípulos pensaram que Ele era um 
Fantasma. As circunstâncias “cegaram” os discípulos. Eles estavam 
aterrorizados, com medo de morrerem naufragando. A resposta de 
Jesus foi sublime. A narrativa de Mateus 14 continua em seu verso 27: 
“Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, 
não temais”. Então Jesus acalmou o vento e o coração dos discípulos.
Há algo em nossas vidas que esteja nos impedindo de reconhecermos 
o Senhor ao nosso lado? Os temores de nossa vida fazem-nos ver de 
forma embaçada, confundindo a glória do nosso Salvador com 
espectros frutos de nossa imaginação? Ele está tão próximo de nós e 
não temos ciência disso?

Quem sabe não temos procurado o Senhor da forma errada, 
querendo encontrá-Lo da forma que melhor nos parecer, por vezes 
sem crer que é Ele quem define o andar da história, que não está 
preso aos padrões do tempo e espaço; e que Ele não se limita apenas 
ao que conseguimos entender?

Dois outros discípulos estiveram ainda por mais tempo com o Jesus 
ressurreto e não o reconheceram. O evangelho de Lucas narra essa 
história no capítulo 24.13-32. Eles falavam justamente sobre a 
notícia da ressurreição de Jesus, e como o próprio Jesus havia predito 
que assim aconteceria. Os três andaram por quilômetros 
conversando, e não O reconheceram. Apenas quando Ele partiu o pão 
foi que “a ficha caiu”!

Pode acontecer de estarmos tão envolvidos com os assuntos 
diversos, que o próprio Senhor tem sido negligenciado por nossas 
atenções. Ele está o tempo todo ao nosso lado, estamos em contato 
direto com Seus ensinos, e esses nos incomodam para voltarmos ao 
primeiro amor, como deveria acontecer com a igreja de Éfeso, no livro 
de Apocalipse. Isso é, não se esquecer do principal motivo de nos 
ocuparmos com as coisas do Senhor: Ele próprio.
Não devemos deixar que as circunstâncias da vida, que nossos 
temores, que nossos anseios e até que nossas devoções exacerbadas 
nos impeçam de reconhecer o nosso único e amado Salvador e 
Senhor em nossas vidas.

Jesus! Fantasma? Desconhecido?
Pr. Guilherme Cerqueira

FIM!

Onde será? Chácara Santa Terezinha - Rua Dep. Armando 
Nogueira Soares, 716 – Antares.

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

06.Fev : Dione Araújo

06.Fev : Myrian Victoria

06.Fev : Beatriz Verçosa

07.Fev : Deise Araújo

09.Fev : Maria Quitéria

10.Fev : Jorge Leonardo

11.Fev : Noemy Marcelle

12.Fev : Renata Coely

Para inscrever-se procure os 

Diáconos Bonifácio ou Márcio

Aniversariantes da Semana

 

Reunião
com Líderes do Acampamento

Vasos de Honra

Quando vamos a uma loja que vende vasos, nos deparamos 
com vários tipos deles. Lá encontramos de todos os tamanhos e 
funcionalidades. Alguns são de metal, outros de plástico, 
outros de vidro, outros de ouro, outros de BARRO... Cada um 
deles tem uma função. Uns servem para dar beleza ao 
ambiente, outros para guardar pertences, outros para água ou 
planta, outros para HONRA e outros para DESONRA. 
A Bíblia nos diz que eu e você somos 
como VASOS DE BARRO e que 
estamos nas mãos do Oleiro 
(Jesus). Ele nos quebra, nos 
molda e nos faz de novo. QUE TIPO 
DE VASO VOCÊ É? Saiba que Deus 
quer te honrar. Prepare-se, Ele vai 
falar com você no culto temático 
VASOS DE HONRA.

27.FEV     18h     na Gênesis

No próximo domingo faremos uma 
rápida reunião com os líderes das 
equipes do acampamento. A presença 
de todos é muito importante, pois estamos 
bem próximos do dia do acampamento e 
precisaremos tomar decisões. Contamos 
com a pontualidade de todos, pois 
terminaremos a reunião às 17h30.

Café da Manhã

Pule da sua cama bem quentinha, escove os dentes 
e venha tomar um delicioso café da manhã na 
Gênesis. Parte da renda será revertida para o 
1º Congresso de Louvor e Adoração da 
Gênesis. Você também pode nos 
ajudar com a sua doação. Venha, coma 
e divirta-se! Ingressos: R$4,00

    Café da Manhã – 20.FEV – 8h
             Ministério de Artes

Santa Ceia
do Senhor

Venha oferecer ao Senhor 
junto conosco um culto 
especial em gratidão e 
reconhecimento ao sacrifício 
de Cristo.

Consagração de
Santa Ceia

Venha dedicar o Domingo de 
santa ceia ao Senhor. 
Participe da consagração que 
ocorrerá no próximo dia 13 de 
fevereiro.

das 08h

às 08h50

Gênesis
na

13.Fev

às 18h

na Gênesis

DOMINGO 

13.Fev

17hno
TEMPLO 
DA IGREJA

AGENDE-SE 


