
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;

Culto de Missões;

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

Maceió, 13 de março de 2011 - Nº184

Ano IV

informativo semanal

“Elevo os olhos 
para os montes: 

de onde me virá o 
socorro? O meu 
socorro vem do 

SENHOR, que fez 
o céu e a terra." 
Salmos 121:1-2

Meditação

Em um mundo de 
beleza 

surpreendente e 
um universo de 

diversidade, 
parece que nossos 
corações voltam 
ao Único que fez 

tudo e agora 
sustém tudo. Ele 

nos conhece e nos 
ajudará se nós 

apenas 
acreditamos no 
que Ele tentou 
nos dizer de 

tantas formas: "Te 
amo como meu 

filho e me 
preocupo com o 

que acontece para 
você e aqueles 
que você ama."

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

17/03/11

LUCIENE

GELZA

ISABELLI

LUIZ / JESSÉ

-

-

-

-

DOM (M)

20/03/11

-

-

ANTÔNIO ANDR.

-

-

-

-

-

DOM (N)

20/03/11

PRESB. LUIZ CARLOS

VAL

MÁRCIO

MARCOS BENTO/JANE

ELIANE / VERINHA

CARLOS ANDRÉ

VINÍCIUS / GETÚLIO

ESTELA / RANILDO

SERVIÇO
DIAS

Coordenadora da Semana: OSMARI (3328.1513 / 8801.7695)

DICA DA SEMANA

19 Mar 25 Mar

Grande
Vigília

Culto Jovem

02 Abr

Oficina de
Casais

Kids Games

GrandeGrande

VigíliaVigília

A nova Bíblia Viva

Na Nova Bíblia Viva, a divisão em 
parágrafos adequados foi mantida, mas 
foram inseridos os números de versículos 
de acordo com a divisão tradicional. 
Houve também uma nova diagramação 
de texto, com fonte sem serifa para 
maximizar a quantidade de texto por 
página e ao mesmo tempo tornar mais 
agradável a experiência da leitura. 
O que o leitor recebe agora, portanto, é 
uma Bíblia de leitura agradável e fácil 
entendimento, como foi a edição de 
1981, agora reconfigurada para os dias 
atuais.
A Palavra de Deus é muito mais que um registro histórico de 
documentos da antiguidade. Contém nada menos que a 
vontade revelada de Deus para todos os seus filhos. Na Nova 
Bíblia Viva, sua palavra se torna mais clara que nunca.

25.Mar
18h

na Gênesis

25.Mar
18h

na Gênesis

27 Mar

Culto de
Missões

09 Abr

Culto Jovem

Versículo da 
Semana

15 Abr

Início do
1º ECC



MINISTÉRIO DE LOUVOR

Resgatando vidas
 através do 

“Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e 
convidou muitos”. (Lucas 14.16)

Esta é uma das parábolas que mais me toca entre todas as 
magníficas parábolas de Jesus. Somos inicialmente comunicados do 
investimento de certo homem, que investiu uma fortuna em uma 
festa que estava para haver, mas que seus melhores sentimentos 
foram frustrados pelas justificadas desculpas dos convidados que 
não desejaram comparecer a festa. 

Não podemos esquecer que esta parábola foi ofertada como um 
tributo a humildade, porque o primeiro conselho foi dado para bem 
posicionar aqueles que desejam alcançar o primeiro lugar na festa. 
Humildade é uma virtude de caráter que pode nos favorecer muito 
na vida. Diz Tiago (4.6), que era irmão de Jesus, que Deus resiste 
aos soberbos, mas que se revela cheio de graça aos humildes. 

A surpresa do dono do banquete foi grande, quando com todos os 
alimentos postos à mesa notou a ausência dos convidados. É aqui 
que sou levado a refletir em uma coisa curiosa: “muitas vezes, até 
o que é certo pode me afastar do lugar das bênçãos divinas”. 
Está posto que o dono da festa é o próprio Deus, a boa hermenêutica 
nos leva a esta conclusão, como também está claro que o banquete 
era um convite para participarmos com ele da alegria da vitória final. 
Este banquete se dará, tenho por certo, na nossa entrada no Reino 
de Deus. 

Três foram às justificativas, três foram os pedidos de escusas pelo 
não comparecimento à festa. O primeiro havia comprado um campo 
(18), e para este a prioridade agora era ver o campo comprado. Isto 
me lembra de quantas vezes, ainda criança, ao ganhar um presente 
não ficava por horas pensando nele, sem que minha mente 
pensasse em outra coisa qualquer. O segundo queria experimentar 
os bois que havia adquirido (19). Os bois esperariam, é lógico, e 
como podemos comprar um banquete com Deus com uma junta de 
bois? O terceiro havia acabado de casar, e justificava sua ausência 
com uma lua de mel por desfrutar (20). Sob qualquer expectativa, a 
justificativa de quaisquer dos três era forte. Não há erro em comprar 
um terreno, uma quantidade de bois ou em casar. O problema é dar 
primazia a estas coisas em detrimento de Deus.

Uma solução seria providenciada com emergência: (Lucas 14.21) – 
“...indignado, aquele Senhor disse ao seu servo: Sai 
depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os 
pobres, e aleijados, e mancos e cegos”. A substituição dos 
convidados é a solução para este problema. Você já conhecia o 
conteúdo desta parábola? Já havia parado para refletir sobre o fato 
de que muitas vezes até o que é certo pode me afastar das bênçãos 
divinas? Só depende da relação de importância que damos ao fato. 

O apelo de Jesus com esta parábola, é que não venhamos repetir o 
erro dos Judeus, para quem Jesus foi enviado, e por seu povo foi 
rejeitado. Os pobres, mancos e aleijados eram os gentios, ou seja, 
nós. Aqui vai um aviso importante de Jesus: “Sejam humildes em 
reconhecer que às bênçãos podem servir de impedimento de uma 
aproximação entre o cristão e Deus, e que uma vez recebendo-as, 
não podemos dar primazia a elas em detrimento ao convite para 
estarmos próximos de Deus”. O perigo é este, até as coisas 
corretas podem nos levar a estarmos longe de Deus.

QUANDO O CERTO SE TORNA ERRADO
Pr. Harry Tenório

FIM!

13.Mar : Anderson Soares

13.Mar : Mitchel da Silva

15.Mar : Alessandra Maria

16.Mar : José Bonifácio

18.Mar : Manoel Natalício

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

OBRIGADO, LEVITAS!

Agradeço a todos os levitas que de alguma 
forma contribuíram para o sucesso do 
Acampamento da Família. No final eu pude 
perceber alguns sem voz, outros 
completamente cansados, mas todos 
estavam animados e revigorados pela 
presença do Senhor. Que Deus os 
recompense muito mais! Abraços.

Marquinhos

OBRIGADO A TODOS!

Queremos agradecer a todos que se empenharam no nosso 
Café da Manhã, com as doações, com a venda dos ingressos e 
com a presença na manhã daquele domingo. Isso nos lembra a 
igreja de Atos: "E, perseverando unânimes todos os dias no 
templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e 
singeleza de coração...”  At.2.46. 
Parte do valor arrecadado está sendo revertido para o 1º 
Congresso de Louvor e Adoração que teremos em MAIO, 
aqui na Gênesis. Fique ligado. Em breve traremos mais 
informações.

Ministério de ARTES

EVANGELISMO E MISSÕES

Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a Cristo e 
temos essa responsabilidade de sairmos e levarmos a 
mensagem da salvação deixada por Jesus. 
Essa mensagem de alegria precisa ser espalhada a todas as 
pessoas que dela ainda não tem conhecimento e vivem sem 
esperança, para que possam ser incluídas 
no povo de Deus. 
Você foi escolhido para levar a mensagem 
da salvação até que todos ouçam! Portanto, 
não deixe de participar do Culto de Missões 
que acontecerá no dia 27 de março, às 18h, 
na Gênesis. Esse chamado é seu!

Evangelismo e Missões

Até que
T Oodos uçam

" " (Isaías 6:8)A quem enviarei, e quem há de ir por nós?

GRANDE VIGÍLIA

QUANDO O POVO DE DEUS ORA OS CÉUS SE MOVEM, 

O INFERNO TREME E COISAS NOVAS ACONTECEM NA TERRA. 

Se você crê nisso então você é nosso 
convidado especial para participar 
desta noite de oração, louvor, 
testemunho e reflexão.

“Então vocês clamarão a mim, 

virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão 
quando me procurarem de todo o 

coração. Eu me deixarei ser encontrado 
por vocês", declara o Senhor...” 

(Jr 29:12-14)

GRANDE VIGÍLIA     |     25.Mar     |     18h     |   NA GÊNESIS

louvor


