
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;

Restauração das Famílias;

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) 8112.5692

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 15 de maio de 2011 - Nº191

Ano IV

informativo semanal

"Sacrifícios 
agradáveis a Deus 

são o espírito 
quebrantado; 

coração 
compungido e 
contrito, não o 
desprezarás, ó 

Deus." 
Salmos 51:17

Meditação

As vezes não 
temos nada para 
oferecer ao nosso 
Pai... Procuramos 

e não 
encontramos, 

enquanto o que 
Deus quer é 

simplesmente 
nosso coração... 

Conhecer a Deus é 
ir mais além é 
rasgar os céus 

com o coração... é 
tocar a Deus com 
uma oração de UM 

QUEBRANTADO 
CORAÇÃO !!! 

Porque isso move 
o coração de Deus!

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

19/05/11

DC. ISAAC

Mª JOSÉ

BRÁZ

NATALÍCIO

LANA

-

-

-

DOM (M)

22/05/11

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

DOM (N)

22/05/11

CONG. LOUVOR

NIREIDE

ULISSES

ANDRÉ/ELI

NALDA/MIRLANE

ALUISIO

JORGE VALDO/ALUISIO

GP ANDRÉ E GILVAN

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ARLEY (9327-0200)

DIA DOS NAMORADOS
COM FESTA BREGA

Versículo da 
Semana

Mai 27 Mai 28 Mai

29 Mai 03 Jun 11 Jun

Culto de
Missões

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

21 e 22 de Maio

- INSCRIÇÕES ABERTAS -

Congresso de

Louvor e 
Adoração

Vigília

Seminário
de Diáconos

Informações págs. 03 e 04

21
Início do 1º
Cong. de Louvor
e Adoração

O Ministério de Casais 
Vida Melhor informa 
que os ingressos para o 
Jantar dos Namorados 
no dia 11 de Junho já 
estão à venda R$ 35,00 
(casal). 
Será uma festa brega 
com o tema: 

"Nois é brega, 
mais nois se 

ama" 

Não fique de fora!
Maiores informações: 
Jarbas e Marcielle.

Impacto
Evangelístico

Dia dos
Namorados



(Daniel 3.7) - “Portanto, no mesmo instante em que todos os 
povos ouviram o som da trombeta, da cítara, da flauta, da 

harpa, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-
se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de 

ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado”.

Você já ouviu falar de um grupo de ladrões especializados em roubar 
algo que não tenha valor? Isto não existe, os ladrões roubam objetos 
que tenham valor. No texto em epígrafe temos um flagrante do roubo 
da adoração e do louvor que só devem ser dadas a Deus. Uma boa 
pergunta aqui seria: “Por que Satanás sempre planejou roubar o louvor 
e a adoração de Deus?”

Ele planeja roubar o louvor e a adoração que prestamos a Deus, 
porque sabe que eles são instrumentos de libertação e 
salvação. Em Atos 16 temos uma grande prova disto. Ali havia uma 
escrava que era possessa de um espírito de adivinhação foi liberta por 
uma palavra de autoridade liberada pelo apóstolo. Ela valia tanto por 
causa do suposto dom, que a Bíblia fala que “seus donos” vendo a 
esperança do lucro sendo perdida, prenderam Paulo. Na prisão Paulo e 
Silas foram açoitados, tinham mil razões para estar tristes, mas que 
fizeram? Louvaram a Deus nesta situação, e a bíblia conta que Deus 
mandou um terremoto que abalou toda estrutura física da prisão, as 
portas dos cárceres se abriram, mas o temor a Deus era tanto que 
nenhum preso fugiu (28) e o carcereiro se converteu juntamente com 
sua família. 

Ele planeja roubar o louvor e a adoração que prestamos a Deus, 
porque sabe que eles são instrumentos de cura. No primeiro 
capítulo do livro profeta Samuel nós temos uma linda história de uma 
mulher que não conseguia gerar filhos, que era perseguida por isto, 
mas que no lugar de se prostrar e se entregar ao problema, começou a 
ir com mais frequência ao templo do Senhor para derramar sua dor 
diante de Deus. A sua adoração era tão intensa e havia uma entrega tão 
plena que o sacerdote chegou a pensar que estivesse embriagada. 
Como resultado da sua adoração e seu louvor, foi curada por Deus, e 
gerou um filho que foi um dos maiores homens de Deus do velho 
testamento.

Ele planeja roubar o louvor e a adoração que prestamos a Deus, 
porque sabe que eles são instrumentos de atração da presença 
de Deus. Deus não resiste a um ambiente onde o louvor e à adoração 
estejam sem que ele esteja presente. Em Atos 4.31, a bíblia diz que 
havia um grupo de crentes reunidos louvando e adorando a Deus, 
quando foram visitados poderosamente com a presença de Deus a 
ponto de o local tremer diante da presença de Deus.

No texto de Daniel o rei havia por decreto instituído a adoração da sua 
estátua em um flagrante de roubo da adoração e louvor a Deus, mas 
ele foi desafiado por três crentes que resolveram não adorar aquele 
ídolo. Como consequência da sua fidelidade, foram lançados em uma 
fornalha de fogo ardente, uma grande surpresa aconteceria, pois foram 
lançados acorrentados na fornalha Sadraque, Mesaque e Abedenego, 
mas apareceram soltos andando no meio da fornalha com a presença 
de um quarto homem com aspecto semelhante ao do filho de Deus (Dn 
3.25) sem que o fogo fizesse dano algum sobre eles.

Esta semana vamos viver um grande congresso de louvor, será uma 
grande oportunidade de experimentarmos um grande avivamento, de 
atrair a presença de Deus a nós, de desfrutarmos de curas e sinais 
miraculosos. Deus vai está presente, posso garantir, e você?

O LADRÃO SÓ ROUBA ALGO DE VALOR
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

CONGRESSO DE LOUVOR E 
ADORAÇÃO

No PRÓXIMO FINAL DE SEMANA estaremos realizando o 
nosso 1º Congresso de Louvor e Adoração, na Gênesis. 
Venha fazer parte da nossa história!

Quem deve participar?
Todos as famílias (da Gênesis ou de outras igrejas), pastores, 
líderes, ministérios de louvor, dança, teatro e coral. 

Sobre o palestrante: Renato se formou 
em Louvor e Adoração na primeira turma do 
CTMDT, e também pelo Integrity 
Worship Institute, e é professor, no 
CTMDT, das matérias “Liderança de Louvor” 
e “História da Música Cristã Contemporânea 
no Brasil”, para o curso de Louvor e 
Adoração, além de ministrar palestras, 
workshops, seminários e cursos em igrejas 
por todo o Brasil, principalmente voltados 
para a área de artes e louvor. Seu principal 
chamado é para trazer um ensino bíblico e prático para 
promover a capacitação do Corpo de Cristo.

Lançamento do Livro “Mergulhando na Adoração”.
NO CONGRESSO ELE ESTARÁ LANÇANDO SEU LIVRO 
“Mergulhando na Adoração”. Sua própria experiência, e 
também aliando a  experiência e o relato de outros importantes 
ministros de louvor do Brasil e de outros países, Renato aborda 
assuntos práticos como a anatomia de um ministério de louvor, a 
necessidade e o papel de um líder de louvor, quais são as 
qualificações necessárias para chegar a esse posto, até assuntos 
que tratam sobre a consciência de um chamado específico, e 
também como um líder de louvor pode conduzir uma 
ministração sendo guiado por Deus. O autor escreve de forma a 
gerar uma identificação no leitor, usando exemplos de fácil 
compreensão. O LIVRO ESTARÁ A VENDA: R$20,00.

Inscrições até HOJE!
- VAGAS LIMITADAS -

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO

Venha preparado para passar todo o sábado conosco. Teremos 
uma cantina funcionando durante o evento, com almoço e 
lanches.

SÁBADO, 21

8h > Recepção e Inscrições
9h > Abertura Congresso/Louvor e Adoração > Renato Marinoni e Andressa V.
9h30 às 10h40
  » Oficina > Instrumental (Parte 1) > Andressa Viana
  » Oficina > Canto Popular > Diogo Saraiva

10h45 às 12h > Mesa Redonda 1 > Renato Marinoni e Andressa Viana
12h > Almoço (R$ 5,00 por pessoa)
14h às 17h
  » Oficina > Instrumental (Parte 2) > Andressa Viana
  » Oficina > Direção de Louvor > Renato Marinoni
  » *Oficina > Teatro > Grupo Ary Buarque
  » *Oficina > Dança > Grupo Ary Buarque
      *OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE TEATRO OU DANÇA NÃO PODERÃO SE INSCREVER NAS 
        OFICINAS E MESA REDONDA QUE SERÃO REALIZADAS NO SÁBADO À TARDE.

15h40 às 17h
  » Oficina > Canto Coral > Jessé Pimentel
  » Oficina > Sonoplastia > Dinez
  » Mesa Redonda 1 > Renato e Andressa
17h > Encerramento das Oficinas e Mesa Redonda
19h30 > Plenária 1 (Louvor, Adoração e Palavra) > Renato e Andressa
21h30 > Espaço Integração

9h > Plenária 2 (Louvor, Adoração e Palavra) > Renato e Andressa
11h30 > Encerramento
18h > Plenária 3 (Louvor, Adoração e Palavra) > Renato e Andressa
20h30 > Encerramento

.

.

DOMINGO, 22

17.Mai : Jarbas Lourenço

18.Mai : Diêgo Pereira

19.Mai : Luciana Alves

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

COMPRE ATÉ HOJE!

COMPRE A RIFA DO CONGRESSO ATÉ HOJE E 
CONCORRA A PRÊMIOS!

1º Prêmio: 
1 colchão de casal ORTOBOM (Valor: R$1.000,00)

2º Prêmio: 
1 diária na pousada PARADISE (foto abaixo) com 

direito a acompanhante

Ajude-nos a custear o nosso 1º Congresso de Louvor e 
Adoração, no próximo sábado e domingo.

PASSE NO STAND DO CONGRESSO


