
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
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
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

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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Ano IV

informativo semanal

Versículo da 
Semana

"Esperei com 
paciência no 

SENHOR, e ele se 
inclinou para mim, 

e ouviu o meu 
clamor." 

Salmos 40:1

Deus corresponde 
à nossa entrega e 

confiança nele. 
Deus se agrada 

dos que esperam 
nele com fé e 

certeza de que Ele 
agirá de acordo 

com o que é 
melhor para nós e 
no tempo certo. 

Deus está presente 
em cada área e 

momento de nossa 
existência se iden-
tificando conosco e 
se inclinando para 
participar da vida 

conosco, ou 
melhor, para nós 
participarmos da 
vida com Ele. Ele 
se inclinou para 

mim por amor, por 
graça e 

misericórdia.

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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Propósitos de Jejum e Oração

Agenda Gênesis

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

17/02/11

MARCOS BENTO

NALDA

BONIFÁCIO

LÉO / CIDA

-

-

-

-

DOM (M)

20/02/11

-

-

ISABELLI

-

-

-

-

-

DOM (N)

20/02/11

DC. MARCELO

GELZA

DILSON

BRAZ / NIREIDE

JANE / ROSÂNGELA

ULISSES

MARCELO / ANTÔNIO

ELIANE / IZAURA

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GILVAN (8816-2412)

Dica da Semana

19 Fev 20 Fev 25 Fev

Grande
Vigília

Café da
Comunhão

05 Mar

Início do 
Acampamento
da Família

Casamento
Alan e M. Isabel

27 Fev26 Fev

Culto 
Temático

Casamento
Ismar e Beatriz

Impacto
Evangelístico

Café da

Manhã

na Gênesis

DOMINGO

20.Fev

Restaurante Self Service sem Balança

CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

ESPECIALIDADES DA CASA

COSTELA

GALETO na brasa!

ABRIMOS
das 06h30 às 16h

Ligue 8882.4393
Av. Vereador Dário Marsiglia, 188 A

Tabuleiro Novo - Maceió/AL



“E ele muda os tempos e as estações; ele remove os reis e 
estabelece os reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento 

aos entendidos”. (Daniel 2.21)

Você já parou para observar as instabilidades da vida? Em um dia as 
coisas estão calmas, alinhadas, bem próximas de uma condição 
ideal. De uma hora para outra a estabilidade vai embora sem pedir 
permissão ou pelo menos sem justificar sua saída. O que fazer nas 
horas de crise? Como evitar o desespero? Existe uma forma de 
comportamento nestes momentos que auxilie na travessia deles?

Observando a vida de pessoas que atravessaram estas 
instabilidades, podemos afirmar que alguns atravessam estes 
momentos com muita elegância, há outros que se descaracterizam 
por completo. Então, na travessia das instabilidades da vida, 
podemos afirmar que um dos segredos é a manutenção do equilíbrio 
emocional. O que não mantém o equilíbrio emocional sofre mais e 
acentua o a dor promovida pelos momentos ruins.

É importante lembrarmos que manter a mente ocupada com alguma 
atividade produtiva também auxilia na travessia de momentos 
instáveis. E isto normalmente acontece porque a mente trabalha 
negativamente na hora da dor, acentuando e maximizando o 
sofrimento produzido por estes momentos. A mente se torna 
obsessiva, só pensando no problema. Uma senhora que atravessou a 
dor do divórcio me contou que o que atenuava sua dor era o jardim da 
sua casa. Era com as flores que ocupava sua mente.

Na vida tudo passa, é importante afirmar aqui. A vida é cíclica, e a 
convicção disto pode nos levar a manter a calma nestas horas. Por 
trás de toda tempestade sempre uma brisa mansa aparece. E se é 
assim para todos, pensar nos momentos posteriores pode servir 
como agente auxiliar do controle emocional. Um senhor me contava 
que ao perder um emprego antigo, foi tomado por um sentimento de 
desespero terrível. Dias depois, como não conseguiu arranjar um 
emprego rápido, comprou um Taxi e disse que além de uma profissão 
agora tinha um ministério, porque evangelizava dezenas de pessoas 
todos os dias. Havia se encontrado, estava realizado.

Dentro de muitas coisas que ajudam nesta hora, a mais importante é 
não permitirmos um distanciamento de Deus.  Distante de Deus 
nestas horas, o cristão é visitado por espíritos malignos que só 
produzem mais sofrimento.

O Jovem Daniel experimentou isto em sua vida e nos provou que o 
segredo para vencer as instabilidades é mesmo nossa proximidade 
de Deus. Ele viveu em um tempo que sua geração foi levada cativa 
para uma nação estrangeira. Do dia para noite havia perdido o 
convívio com sua terra, seus parentes e sua liberdade. Mas nada 
havia mudado para Daniel, continuou muito firme diante de Deus, 
continuou sendo abençoado mesmo conspirando contra ele uma 
multidão de fatores negativos. Foi elegante, foi um estadista, foi um 
grande servo de Deus. O seu segredo? É simples explicarmos. Nestes 
momentos ruins que atravessava, conservou o hábito de orar três 
vezes ao dia, o que oxigenou sua fé. Não abandonou os princípios 
divinos na sua vida, e nem se rebelou contra o seu Deus. Pelo 
contrário, agora que as coisas não andavam bem é que fez do Senhor 
o seu bem maior. Quem atravessa os mares revoltos da vida 
conservando sua proximidade de Deus, alcança testemunho entre os 
homens e aprovação diante de Deus.

Tudo muda em um segundo
Pr. Harry Tenório

FIM!

15.Fev : Antônio Lima

15.Fev : Elayne Barros

16.Fev : Carolina Neris

18.Fev : Francisco Luís

Aniversariantes da Semana

Informações Gerais

Chácara Santa Terezinha - Rua Dep. Armando Nogueira Soares, 
716 (Antares) – Fone: 3328.4647. 

Como chegar?

Entrando pelo Condomínio Aldebaran: ao chegar passar na loja de 
conveniência do Aldebaran, você deve virar a direita, seguir em 
frente até chegar na chácara. 

Entrando pela Via Expressa: entra na rua do Feijão Verde (em 
frente a Auto Vanessa) e vai seguindo em direção ao Aldebaran. 
Obrigatoriamente você passará pela chácara.

Na entrada da chácara tem uma placa com o nome “Santa 
Terezinha” e um portão preto.

Entretenimento

Você pode levar bolas e demais brinquedos para entretenimento, 
inclusive bicicleta. A chácara possui, 2 campos de futebol, 1 
campo de areia para voley, 1 boate, 1 salão de festas, área de 
camping e 2 piscinas. 

Piscina

A piscina de adulto tem profundidade máxima de 1,60m e a de 
criança 0,60m. Os pais serão responsáveis pelo cuidado de suas 
crianças nas imediações da piscina. Se possível, providenciem 
bóias, coletes...

Barracas

Quem desejar dormir deverá levar barraca. Teremos uma equipe 
que dará o suporte necessário para as acomodações. A área de 
barracas possui pontos de energia para instalação de gambiarras, 
que possibilitarão o uso de lâmpadas, ventilador... Não esquecer 
de levar repelente.

Inscrições

Na inscrição estão inclusos 6 refeições (3 almoços e 3 jantas). 
Aos que ficarem acampados, haverá café da manhã a R$3,00.

Você precisa quitar sua inscrição até 27.fev. Crianças até 10 
anos não pagam.

Para inscrever-se procure os 

Diáconos Bonifácio ou Márcio

Vasos de Honra

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.

27.Fev  |  18h  |  na Gênesis

# VASOS DE HONRA #

Café da Manhã

No PRÓXIMO DOMINGO (20.fev), às 8h, venha com 
toda a sua família para um delicioso CAFÉ DA 
MANHÃ que acontecerá aqui na igreja.  Ajude-
nos comprando seu ingresso, pois parte da 
renda está sendo revertida para o 1º 
Congresso de Louvor e Adoração da 
Gênesis, que acontecerá em maio. 
Compre hoje o seu ingresso: R$ 4,00

    Café da Manhã – 20.Fev – 8h

Ministério de Louvor 
na IBI Filadélfia

No próximo domingo (20.fev) alguns integrantes 
do Mininistério de Louvor da Gênesis estarão 
ministrando na Igreja Filadélfia (Pr. João Pedro), 
no bairro da Ponta Grossa. Pedimos a sua oração 
por esses levitas. Que o Senhor salve vidas! 

Apresentação de Crianças

Informamos a todos que a apresentação de 
crianças, em nossos cultos, deve ser previamente 
informada a nossa secretaria e/ou a nossa diaconia. 
Isto é para que a liturgia do culto não seja afetada de 
última hora. Desde já agradecemos a compreensão 
dos amados irmãos. 

             Ministério de Artes

Apresentação de Crianças


