
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, 14 de agosto de 2011 - Nº203

Ano IV

informativo semanal

"E, se alguém não foi 
achado inscrito no 
Livro da Vida, esse 

foi lançado para 
dentro do lago de 

fogo." 
Apocalipse 20:15

Meditação

Quem não for 
achado escrito no 
Livro da Vida será 
entregue à punição 
eterna, no lago que 

arde com fogo e 
enxofre, junto com o 
diabo e seus anjos, a 

besta e o falso 
profeta. E você, têm 
seu nome escrito no 
livro da vida? Já se 

arrependeu dos seus 
pecados? Confessou 
Jesus Cristo como 

seu Senhor e 
Salvador? Ore e peça 

ao Senhor que 
escreva seu nome no 
livro da vida, tenha 
uma vida com Cristo 
e viva a eternidade 

com o Senhor.

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

18/08/11

DOM (M)

21/08/11

DOM (N)

21/08/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: NATALÍCIO (9175-5970)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
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ANDRÉ (ELI)/JORGE VALDO

GP EDUARDO E RENATA

26 Ago 03 Set 04 Set

Início do 
Encontro de
Levitas

14 Ago 19 Ago 20 Ago

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

Seminário
de Diáconos

Impacto
Evangelístico

Culto da
Colheita

Vigília

DICA DA SEMANA
A Bíblia do Papai

A Sociedade Bíblica do Brasil SBB lançou 
neste ano a “Bíblia do PaPai“. Voltada para 
homens que já são pais ou que ainda vão se 
realizar esse sonho que é da vontade de 
Deus.
A Bíblia do Papai é indicada para presentear 
pais e futuros pais de todas as idades, 
especialmente em datas comemorativas. 
Os recursos contidos nesta obra ajudam a 
levar os pais até a presença de Deus, onde encontrarão 
sabedoria e inspiração para desempenhar o seu papel no 
âmbito familiar, auxiliando e orientando seus filhos a partir dos 
sólidos princípios e valores bíblicos.
A obra reúne notas de estudo divididas em sete temas, além de 
notas e referências cruzadas, introduções aos livros da Bíblia e 
índice de assuntos, entre outros recursos.

Para adquirir a Bíblia do Papai acesse o endereço abaixo:
http://www.sbb.com.br/detalhes.asp?idproduto=1172195

Culto de 
Santa Ceia



COISAS QUE NÃO SE PREGAM 
MAIS NOS PÚLPITOS

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

FIM!

ENCONTRO DE LEVITAS

Está chegando o dia e poucas pessoas 
se inscreveram para o Encontro de 
Levitas. O encontro ocorrerá nos dias 
24 e 25 deste mês. Portanto, se você 
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!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

15.Ago : Cícero Laurentino Gomes

16.Ago : Kelly Alves Carvalho

16.Ago : Maria Angélica A. Ribeiro de Almeida

17.Ago : Darlan Araújo Gomes

18.Ago : Rosimeire da Eliva Pereira

(Romanos 5.3) – “E não somente isto, mas também nos 
gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação 
produz a paciência, e a paciência a experiência, e a 

experiência a esperança. E a esperança não traz 
confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”.

Existem coisas que já não se pregam mais nos púlpitos, temas 
que não agradam a uma sociedade repleta de discípulos de 
Epicuro e de Aristipo de Cirene. Eles eram filósofos gregos que 
ensinaram o hedonismo, filosofia que ensina que levamos da vida 
apenas o prazer que tivemos nela. O seja, o Deus desta geração é 
a felicidade.

Vamos começar falando em tribulações. Elas existem e são 
inevitáveis na vida de qualquer pessoa, inclusive na vida 
daqueles que são crentes fiéis, tementes e dedicados ao Senhor. 
Ensinam hoje que a tribulação é a manifestação visível de uma 
atuação demoníaca, e que o crente não precisa passar por ela. É 
um ser blindado. Isto além de ser uma mentira, produz no cristão 
um sentimento de super proteção que não existe. Quando 
acontece de passar por um sofrimento, fica maluco procurando a 
causa da falta de proteção divina. Não raro se revolta contra 
Deus.

O apóstolo diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência é 
uma força dada pelo Espírito de Deus para atravessarmos 
situações difíceis. É interessante como agente desenvolve a 
paciência nestas horas, e ela vai ser muito útil em qualquer 
momento da vida. O sábio Salomão nos fornece e contraponto o 
resultado oposto da paciência: (Provérbios 14.29) -  “...o que é 
de espírito impaciente não tarda a  mostrar a sua 
loucura”.

Precisamos passar por tribulações na vida para aprendermos a 
ser pacientes. Depois da conquista deste segundo estágio, o 
apóstolo afirma que a paciência produz a experiência. Isto é um 
fato, a maturidade e o amadurecimento dos que passam por 
tribulações é muito mais acentuada. E como a experiência é útil 
nas nossas vidas! Sofremos muito menos depois de tê-la 
conquistado, atalhamos caminhos, chegamos ao destino 
desejado mais rápido e as nossas conquistas são mais sólidas. A 
tribulação é ainda uma fábrica de esperança. Como isto 
acontece? Simples, nas horas difíceis que passamos, quando os 
nossos recursos não resolvem, depositamos toda nossa 
esperança em Deus.  Por fim, a esperança em Deus não nos deixa 
frustrados, não nos traz confusão. Isto porque, quem deposita 
esperança em Deus não será confundido, certamente o Senhor o 
socorrerá. Então, pode ser amarga a experiência do passar por 
tribulações, mas o que ela produz como resultado final é 
simplesmente doce. Deus responde com um milagre, a 
esperança que depositamos nele no meio das tribulações.

(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. 
Estaremos realizando o cadastro até 
o dia 11 de setembro.  Assim, se você 
ainda não realizou seu cadastro, 
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. 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 da Família realizado este ano que 
procurem o diácono Márcio e regularizem sua situação, pois em 
breve estaremos abrindo novamente as inscrições para o 
acampamento de 2012. Regularize sua situação e fique atento 
para mais detalhes.

CURSO DE LIBRAS

No dia 03 de setembro estaremos 
dando início ao curso de libras com 
o Professor Claudevan. As aulas 
serão sempre aos sábados, das 
15h às 16h30, aqui na igreja. O 
c u r s o  t e r á  d u r a ç ã o  d e  
aproximadamente 2 meses. Se 
você tem interesse em participar 
deste curso, procure as irmãs 
Daniela (8819-5441) ou Daysa para obter mais informações. O 
valor investido por mês será de apenas R$ 15,00 reais. 

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.

VIGÍLIA

Noite de oração, louvor, 
testemunho e reflexões 
bíblicas. Você é nosso 
convidado especial!
Não perca!

19.AGO
18h às 00h
na Gênesis 


