
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;

Aniversário da Gênesis.

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

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

Maceió, 07 de agosto de 2011 - Nº202

Ano IV

informativo semanal

"Melhor é o pouco 
com o temor do 
SENHOR, do que 

um grande tesouro 
onde há 

inquietação." 
Provérbios 15:16

Meditação

Este texto fala de 
uma realidade 

muito comum nos 
dias de hoje, 

pessoas com muito 
dinheiro que podem 
comprar tudo o que 
desejam, mas são 
infelizes, solitárias, 
não conhecem o 
amor, e não tem 

paz. Por outro lado, 
existem pessoas 

que não tem 
dinheiro, e são 

muito felizes. Os 
tesouros de Deus 

são de valor 
incalculável e são 

estes que nós 
devemos procurar.

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”
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

11/08/11

DOM (M)

14/08/11

DOM (N)

14/08/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (3354-2277 / 9978-0235)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

Informações pág. 04

IZABELLI

CIDA

JAMESON

NATALÍCIO

LANA
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PR. GUILHERME

RENALDA

LUCIENE

RANILDO / ESTELA

GELZA / VAL

MARCUS WILLAMS

GILVAN/JORGE LEONARDO

GP JOÃO E DIANA

20 Ago 26 Ago 03 Set

Impacto 
Evangelístico

07 Ago 14 Ago 19 Ago

OBS: Para mais informações sobre nossos 
eventos acesse www.ibgenesis.com.br

Início do
Encontro de
Levitas

Vigília

Seminário
de Diáconos

Feijoada
Gênesis e 
Culto de 
Missões

Culto de 
Santa Ceia

DICA DA SEMANA
Filme: A Filha do Pastor

Sinopse
Família, fé e música: Angie King, uma 
garota vinda de uma cidade pequena, 
deixa os dois primeiros para trás depois 
que decide correr atrás de um sonho. O 
sonho de ser uma cantora de muito 
sucesso. LeToya Luckett, que esteve na 
formação original de Destiny’s Child, faz 
do seu debute no cinema algo memorável, 
ao expor seu talento neste inspirador conto recheado de 
música. Luckett interpreta Angie, filha de um austero, mas 
adorável bispo. Sua atração pelo astro de um show gospel 
itinerante (Tank) a coloca na estrada também… E rumo ao 
romance, à desilusão e à realização de que a felicidade que ela 
tanto persegue pode estar lá atrás, no lar que ela deixou. Será 
que seu severo pai aceitará o retorno da filha pródiga? Se junte 
a ela nesta poderosa jornada épica.

Gênero: Drama
Áudio: Dublado
   

Tempo: 110 min.
Lançamento: 2010



PAI NOSSO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ENCONTRO DE LEVITAS

Poucas pessoas se inscreveram para o Encontro de Levitas. Se 
você ainda não fez sua inscrição procure ainda hoje a Lisiane e 
inscreva-se. Não deixe para última hora. O valor é de R$ 
60,00. Converse com a Lisiane e veja como você pode 
fazer este investimento na sua vida espiritual. Contamos 
com a presença de todos os que compõem o Ministério de 
ARTES, pois será um tempo para estarmos em comunhão e 
estreitarmos nossa intimidade. Estaremos juntos buscando 
renovo da parte do Senhor. Será só bênção! 

Você não pode perder!!!!!!!!!!!!!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

12.Ago : Edmilson R. dos Santos

13.Ago : Sandervan Silva Fernandes

(Lucas 11.2-3) – “E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai 
nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha 
o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra, como no 

céu, Dá-nos o pão nosso de cada dia”.

Os discípulos queriam entender o mistério da oração e foram até Jesus 
para entender como ela funciona. Ele ensinou entregando a eles uma 
oração modelo, cheia de revelação, mistério e profundidade.

Perguntaram ao filósofo inglês Alexander Pope qual a diferença entre o 
cristianismo e as demais religiões, ao que afirmou de bate pronto: 
“Basicamente a diferença consiste em que só no cristianismo 
podemos chamar Deus de Pai”. E isto faz uma brutal diferença, pois 
se podemos chamá-lo de Pai, então fomos adotados por Ele. E depois, 
se Ele é o nosso pai, então todos aqueles que os chama de Pai seus 
filhos, e se são seus filhos, são também meus irmãos. Então quando 
Jesus estava ensinando seus discípulos a orar desta forma, quis afirmar 
que somos uma família. O clima da oração se revela então em um 
diálogo em família, e família saudável tem que dialogar. 

Sempre quis entender como posso santificar o nome de um Deus que já 
é santo. Isto nos leva a uma segunda compreensão. O profeta Ezequiel 
no capítulo 36 nos explica como isto acontece quando afirma que Deus 
colou seu nome em nós. Isto quer dizer que se não dermos motivos para 
ele andar conosco, ele ainda tem um motivo para nos acompanhar, pois 
o seu nome está para sempre associado a nós. Veja sua promessa: Ez 
36.9 – “Eu estou bem junto de vocês, para ajudar no que for 
preciso”. No versículo 22 ele explica que ele tornaria seu povo santo, 
não porque merecessem, mas porque seu nome estava colado neles, 
então é por causa do seu nome em nós que seríamos santificados. E 
quando somos santificados, então estamos tornando seu nome santo. 
Ele explica como se daria o processo de santificação. Isto aconteceria 
porque ele espargiria água pura sobre nós, então seríamos santificados 
(25). Jesus explicou à mulher samaritana que ele era a fonte desta 
água. Também disse que receberíamos um coração novo, e dentro de 
nós receberíamos um Espírito novo, o seu próprio Espírito (25-26).  
Depois de toda esta operação, nos deu a promessa de que jamais 
passaríamos fome e é por isto que o pão nosso de cada dia Ele nos 
concede hoje (29). Isto acontece em cumprimento a sua promessa. 
Ele encerra este capítulo nos chamando de “rebanho santificado”. 
Portanto, quando ele diz santificado seja o seu nome, está se referindo 
ao cumprimento profético de Ezequiel 36.9. O seu nome foi colado em 
nós, e por isto quando nos santifica, seu nome é santificado.

Há outra grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões, 
revelado no Pai Nosso. Todas as outras religiões falam de uma vida com 
Deus após a morte, já no cristianismo o seu reino vem a nós. Isto 
quer dizer que já vivemos os privilégios do Reino de Deus enquanto 
estamos aqui na terra. Por isto que quando precisamos de um milagre, 
recebemos o milagre que desejamos, porque já estamos vivendo os 
privilégios de sermos filhos agora, pois o seu Reino já foi instalado aqui 
na terra. Isto é inclusive uma preparação para entrarmos no reino 
celestial, porque já nos adaptamos a Ele vivendo de acordo com seus 
princípios aqui.

Como prova de que seu reino já está entre nós, a sua vontade é 
feita, tanto aqui na terra, como também no céu. E isto não 
depende de nós, faz parte do concerto que ele fez conosco. É uma obra 
realizada milagrosamente por seu Espírito. O profeta Ezequiel nos conta 
neste capítulo como Ele mesmo concertou a vida do seu povo, para que 
a vida fosse consertada em nós. 

(RE)CADASTRO DE MEMBROS

Começamos a recadastrar nossos 
membros mais antigos e cadastrar os 

novos membros, com o propósito de 
m e l h o r a r  a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas por nossa igreja. 
Desta forma, é de vital importância 

sua colaboração neste processo. 
Assim, pedimos que ao final do culto 
você se dirija ao fundo do templo onde 
os diáconos e obreiros responsáveis 
estarão ajudando a tirar dúvidas que 
possam surgir e auxiliando o processo de 

cadastramento. Estaremos fazendo esta solicitação durante 
alguns cultos para que todos possam preencher a ficha. 
Contamos com a colaboração de todos.

Gestão de Ministérios

SALA DE ARTISTAS

Em SETEMBRO estaremos iniciando a 
mais nova sala da Escola Bíblica: Sala de 
Artistas. Essa sala é para que se envolve 
com algum tipo de arte (louvor, dança, 
coral, teatro...). 
A novidade é além dos encontros 
presenciais, também teremos aulas pela 
internet. Gostou? Aguarde!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

A Gestão de Ministérios solicita a todos que tem pendências 
com as inscrições do acampamento deste ano que procurem o 
diácono Márcio e regularizem sua situação, pois em breve 
estaremos abrindo novamente as inscrições para o 
acampamento de 2012. Fique atento para mais detalhes.

CASAMENTO COLETIVO

Estão abertas as inscrições para o 
Casamento Coletivo 2011, que será 
realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 
às 19:30h na Igreja Batista Gênesis. 

Informações e inscrições:
  Jarbas e Marcielle.

CONSAGRAÇÃO

Venha dedicar o Domingo de santa ceia ao 
Senhor. Participe de nossa consagração 
que  oco r re rá  no  próx imo d ia  
14/08/2011, das 08h às 08h55, na 
Gênesis.

30 DIAS DE ORAÇÃO

No dia 1º de agosto começou o Ramadã, mês de jejum e oração 
muçulmano. Muitos deles realmente buscam a Deus e querem 
agradá-lo, alguns fazem por obediência, outros por medo do 
castigo. O fato é que muitos se convertem nesta época do ano. 

Há 20 anos surgiu um guia, um manual de 30 dias de oração 
pelos muçulmanos. O alvo deste guia é inspirar e direcionar cada 
cristão a interceder pelo mundo muçulmano. Para visualizar o 
gu i a  c om  ma i s  d e t a l h e s  a c e s s e  no s s o  s i t e :  
www.ibgenesis.com.br, vá em notícias e clique em 30 dias 
de oração pelos mulçumanos. Oremos juntos por esse povo!


