
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;

Congresso de Louvor e Adoração.

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

"Porque onde 
estiver o vosso 

tesouro, aí estará 
também o vosso 

coração." 
Mateus 6:21

O evangelho da 
prosperidade tem 
seduzido muitos. 
Não faltam fiéis 
para encher os 

templos onde há 
muitas promessas 
de prosperidade 

financeira e 
material, o coração 

do homem está 
cada vez mais 

apegado as coisas 
materiais. José 

Comblin observa 
que "Tais religiões 
estão muito longe 
da esperança de 
Jesus, porque 

fazem dele apenas 
força para ajudar a 
satisfazer desejos." 
Vamos tomar como 
tesouro apenas o 

que terá valor 
eterno - nosso 
primeiro amor, 
Jesus Cristo.

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

Filiada a

Agenda Gênesis

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

24/02/11

DC. ULISSES

ANGÉLICA

ANTÔNIO

NATALÍCIO / LANA

-

-

-

-

DOM (M)

27/02/11

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

DOM (N)

27/02/11

ROSÂNGELA BOTELHO

MIRLANE

MARCOS BENTO

ISAAC / KATIANE

LUCIENE / ELZA

ANDRÉ

DILSON / JORGE

VERINHA / BENILDES

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ELENÍ (3344.2221 / 8706.7154)

Dica da Semana

20 Fev 25 Fev

Grande
Vigília

Café da
Comunhão

05 Mar

Início do 
Acampamento
da Família

27 Fev

Culto 
Temático

Vasos de

Honra

A importância da Escola Bíblica Dominical

O crescimento na vida cristã não é algo 
automático. É necessário empenho no 
estudo da Bíblia. Na Escola Bíblica 
Dominical os membros terão a 
o p o r t u n i d a d e  d e  e s t u d a r  
profundamente as Escrituras Sagradas. 
O estudo da Bíblia é necessário por 

vários motivos. Estudar a Bíblia nos prepara para toda boa 
obra (2Tm 3.16,17), nos torna pessoas mais fortes e bem-
aventuradas (Sl 1.1-3), nos dá certeza da salvação (1Jo 5.13). 
Estude a Bíblia a fundo conosco na Escola Bíblica Dominical e 
desfrute das maravilhosas promessas do Senhor.

Escola Bíblica Dominical

Todos os Domingos   |   ás 9h   |   na Gênesis

Traga sua família e participe!

27.Fev
18h

na Gênesis
26 Fev

Casamento
Ismar e Beatriz

Impacto
Evangelístico

12 Mar

Casamento
Jorge e 
Emanuelle



“Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de 
todas as livra.” (Salmo 34.19)

O salmista Davi estava muito cansado naquele dia, precisando 
de uma palavra de conforto vinda do próprio Deus, quando 
parece ter recebido uma palavra que o fortaleceu. Um aparente 
conflito se estabelece diante de duas sentenças apresentadas no 
versículo. Ora, como posso afirmar que Deus me livra das 
aflições se ele próprio diz que muitas são as aflições do justo? 
Onde reside a verdade do que Deus quer nos comunicar em duas 
sentenças aparentemente tão conflitantes?

A palavra sofrimento ocorre cerca de doze vezes em toda Bíblia, 
e sempre que ela ocorre o contexto nos ensina duas coisas: a 
primeira é que o sofrimento produz muito crescimento para 
quem passa por ele, e o consolo de que Deus irá mudar estas 
circunstâncias.

A certeza de que Deus não nos priva dos sofrimentos pode ser 
vista através de muitos personagens bíblicos, entre eles o seu 
próprio filho Jesus. Em Hebreus 2.9 o Senhor nos diz: “Vemos, 
todavia, aquele que,  por um pouco, tendo sido feito 
menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da 
morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça 
de Deus, provasse a morte por todo homem”. Observamos 
a verdade ministrada por Deus ao coração de Davi em seus dois 
extremos reveladas na cruz. Ele passou o maior de todos os 
sofrimentos que um homem podia passar, e também teve o 
maior de todos os gozos que um homem pode experimentar, 
conforme (Hebreus 12.2): “Olhando para Jesus, autor e 
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava 
proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e 
assentou-se à destra do trono de Deus”. Eu imagino a 
alegria sentida por Jesus ao vencer a cruz, sabendo que aquela 
momentânea aflição produziu a reconciliação de toda 
humanidade com o pai.

Agora que está evidente que não existe imunidade cristã ao 
sofrimento, estamos começando a perceber o que Deus estava 
afirmando ao coração de Davi em um tempo de muito enfado e 
travessias difíceis. O sofrimento traz a reboque uma recompensa 
tão sem comparação com a dor produzida pelas aflições, que 
qualquer um dirá: “valeu a pena passar por estas aflições, 
pois elas formavam uma espécie de prova de qualificação 
para um prêmio muito maior”. Esta era a idéia que Paulo 
queria passar quando escreveu em sua epístola aos Romanos 
8.18: “Porque para mim tenho por certo que as aflições 
deste tempo presente não são para comparar com a glória 
que em nós há de ser revelada”. 

Agora entendo o que Deus falava com Davi, ao afirmar que o 
justo passa por muitas aflições, mas que de todas nos livra. Ao 
findar a travessia de uma aflição, se houvermos nos comportado 
confiando nele durante todos os momentos, receberemos a 
aprovação e prêmio da vitória. 

IMUNIDADE AO SOFRIMENTO
Pr. Harry Tenório

FIM!

Vasos de Honra

No PRÓXIMO DOMINGO teremos um culto temático. Você 
poderia aproveitar e trazer sua família, pois coisas grandes, 
Deus fará em nosso meio. Que durante toda essa semana, 
nós sejamos como VASOS nas mãos 
do Oleiro (Jesus). QUE TIPO DE VASO 
VOCÊ É? Saiba que Ele quer te fazer 
um VASO DE HONRA. Prepare-se, Ele 
vai falar com você no culto temático.

27.Fev  |  18h  |  na Gênesis

# VASOS DE HONRA #

Ministério de Louvor 
na IBI Filadélfia

Hoje, alguns integrantes do nosso ministério de 
louvor juntamente com o Pr. Jessé, estão 
ministrando na Igreja Batista Filadélfia, do Pr. João 
Pedro, na Ponta Grossa. Coloque esse ministério 
nas suas orações. Que o Senhor salve vidas! 

Você já se inscreveu no acampamento? Você não pode perder, 
pois além da presença de Deus transformando vidas, teremos 
muita diversão: Social, Festa Temática Trilha no Limite, Oficina 
de Artes, Papo de Gerações, Cinema e muitas surpresas! Não 
fique de fora, corra hoje mesmo e acerte com o Márcio ou 
Bonifácio a sua forma de pagamento, pois as inscrições serão 
ENCERRADAS NO PRÓXIMO DOMINGO. 

Esperamos por você!

ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÕES

Impacto Evangelístico

"Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados 
com eles; dos que estão sendo maltratados, como se vocês 

mesmos estivessem sendo maltratados" Hb 13.3

O autor de hebreus traz nesta orientação um desfecho de 
um princípio fundamental para o cristianismo, o de "amar 
ao próximo como a si mesmo!". Somos chamados à 
empatia – capacidade de colocar-se no lugar do outro – em 
uma dimensão mais profunda e plena, fundamentada no 
amor ao próximo, no amor de Deus.
Próximo sábado estaremos fazendo um exercício prático 
deste amor em um impacto evangelístico no Centro de 
Recuperação de Menores (Tabuleiro), em uma unidade com 
cerca de 20 crianças. Você é nosso convidado para 
impactar no poder deste amor a vida de crianças que tão 
cedo têm experimentado dos mais altos níveis de 
degradação que o mundo, e o adversário das nossas almas, 
pode produzir em um ser humano.

Quando? Sábado, dia 26 de fevereiro
Onde? Concentração aqui na igreja, às 8h.

Ministério de Evangelismo e Missões

20.Fev : Damiana Vieira

20.Fev : Valdileide de Araújo

22.Fev : Marília Camila

23.Fev : Thamyres Marques

Aniversariantes da Semana

Reunião com Líderes 

A Gestão de Ministérios e o Pr. Harry convidam a todos os 
LÍDERES DE MINISTÉRIO e LÍDERES DO ACAMPAMENTO, para 
se fazerem presentes no próximo domingo, às 8h, na sala dos 
jovens.        

Tarde com o Senhor

“... por que eu sou o Senhor, que te sara.” - (Ex 26.15b)

Participe conosco dos Cultos de Cura e Libertação que estão 
ocorrendo todas as quartas-feiras, das 15h às 17h, na 
Gênesis. São momentos maravilhosos na presença do Senhor. 
Venha e traga amigos.

PRÓXIMO DOMINGO (27.fev)
8h  |  Sala do Papo Jovem

   Gestão de Ministérios


