
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
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

11:00 - Ensaio do Min. de Dança
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;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

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

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

Maceió, 16 de outubro de 2011 - Nº212

Ano IV

informativo semanal

"Não é bom agir 
sem refletir; e o 

que se apressa com 
seus pés erra o 

caminho." 
Provérbios 19:2

Meditação

Este texto mostra a 
importância de ser 
paciente, cauteloso, 

e prudente para 
esperar que as 

coisas aconteçam 
no momento 

oportuno. Apressar 
as coisas não é 
uma decisão 

prudente, é preciso 
saber esperar para 
que se possa ter 

um aproveitamento 
total de qualquer 

situação. O 
amadurecimento é 
adquirido somente 
com o tempo, e as 

experiências 
precisam ser 

vividas dia-a-dia.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@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
20/10/11

DOM (M)
23/10/11

DOM (N)
23/10/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ARLEY (9326-8997)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
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PR. GUILHERME

ROSÁRIA

JORGE VALDO

GELZA / OSMARI

C. ANDRÉ / ANGÉLICA

JAMESON

ANT. LIMA / JARBAS

GP JOÃO E DIANA 

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

29 Out 05 Nov 06 Nov

Culto de
Missões

Festas das
Crianças

Vigília

16 Out 22 Out 28 Out

DICA DA SEMANA
LIVRO: O ROCK NA EVANGELIZAÇÃO

Prefácio de Juninho Afram do Oficina G3.

Houve um tempo em que o rock era tratado como 
uma espécie de inimigo do povo de Deus, presente 
em muitas pregações que o relacionavam com 
uma estratégica satânica para atrair jovens para o 
abismo espiritual. Mas essa visão mudou! A partir 
das mudanças culturais e sociais que o mundo 
sofreu nas últimas décadas, ele também passou a 
ser visto como uma importante estratégia de 
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. 

Com a necessidade de ações mais abrangentes nas 
cidades, as igrejas estão refletindo sobre o fato de 
que ele também pode ser utilizado como manifestação cultural na 
evangelização dos ambientes Undergrounds e Alternativos e, assim, 
passar de vilão a aliado na luta espiritual que está sendo travada para 
ganhar almas para o Reino de Deus.

Após uma leitura cuidadosa, o leitor será capaz de entender como 
um polêmico gênero musical inventado na década de 50 pode ser 
usado para a evangelização no ambiente cultural das tribos urbanas.

Informações pág. 03

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

Viagem
Missionária

Encontro de
Líderes de
GP

Viagem
Missionária



O departamento infantil da Gênesis está preparando uma 
atividade especial para as crianças  com bastante brincadeiras, 
lições bíblicas, jogos, trabalhos manuais, lanches e muita 
alegria! Pedimos aos pais que preparem seus filhos, pois a 
atividade será das 14h às 18h. Fique atento para as informações 
abaixo:

   Local: Igreja Batista Gênesis
   Data: 22 de outubro de 2011
   Idade: de 04 a 12 anos
   Horário: das 14h às 18h
   Inscrição: R$ 10,00 + um brinquedo. 
   A inscrição dá direito a trazer um amigo 
   gratuitamente.

Para mais informações procure a Izabelli ou Jameson.

O DOUTOR DA ALMA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

16.Out : Aluísio Bandeira de C.F.

17.Out : Daline da Silva Santana

17.Out : Marta Maria de Lima Alves

17.Out : Fabiana Oliveira dos Santos

18.Out : Elias Alves Gomes

20.Out : Stephanie Karen S. F.

20.Out : Eduardo Sena da Silva

22.Out : Izaura Regina Martins

22.Out : Paulo A. C. da Silva Rocha

(Salmo 6.3) – “A minha alma também está fraca, a minha mente 
está agitada e confusa; ó Senhor, vem ajudar-me, depressa!” 

O salmista foi um profundo estudioso dos mistérios da alma. O seus 
estudos na área estão catalogados no livro de salmos, para o nosso 
conhecimento e aprendizado. Ninguém entendeu tanto sobre as 
consequências positivas e negativas produzidas pelo estado da alma 
como ele. Uma alma enferma, aflita, angustiada, rancorosa, instável e 
insegura transfere para o corpo físico enfermidades difíceis de serem 
curadas. 

Seja qual for o nome que queira utilizar diante de crises emocionais, tais 
como: descontrole emocional, depressão, falta de motivação, perda 
repentina de apetite, todas podem ter origem na enfermidade da alma. 
Identificar que sua alma estava enferma foi uma grande virtude do 
salmista, neste que é o primeiro salmo penitencial. Uma alma fraca será 
sempre alvo do ataque do inimigo.

Muitas são as causas de uma alma enfraquecida e enferma. Problema 
na vida afetiva, uma crise financeira, baixa auto-estima, rotina 
exaustiva por longos anos, uma grande derrota, a perda de um ente 
querido, uma grave ofensa recebida, um longo tempo de espera por 
algo não nunca vem, uma traição, uma forte decepção, tudo isto pode 
tornar uma alma enferma.

Este médico da alma identificou outra coisa interessante, quando a 
alma está fraca a mente fica agitada e as ideias confusas. 
Sintomaticamente uma coisa acontece em sintonia com a outra. 
Quando estamos com a alma fraca, nossa mente não consegue alinhar 
pensamentos, não conseguimos encontrar uma solução para o nosso 
problema, ficamos inquietos, sem poder de concentração, até as nossas 
orações se tornam dispersas, sem foco ou qualidade. Você já passou por 
um problema assim? A alma fraca conduz a mente por estradas áridas, 
os pensamentos facilmente se tornam campo de pouso para as 
tentações malignas de Satanás. 

É muito bonito observar alguém que conserva a alma alimentada e 
fortalecida diante de vendavais e fortes crises emocionais. Uma 
olhadinha para a vida de José nos conduzirá a alguém que tinha uma 
alma muito estável. Mesmo passando por desertos grandes por causa 
de uma promessa de Deus em sua vida, ele se conduziu elegantemente 
o tempo todo. Não deixou de alimentar sua alma enquanto a promessa 
não se cumpria, e por isto seus pensamentos jamais estiveram 
agitados, nem sua mente confusa. Ele tinha a clara visão do que Deus 
iria fazer.

Diante das constatações que fez acerca do estado da sua alma, diante 
de uma mente instabilizada por uma alma ferida, o salmista fez o que 
tem que ser feito. Ele pediu ao Senhor que o socorresse depressa. É isto 
o que temos a fazer quando atravessamos circunstâncias difíceis. 
Agente deve manter a alma ainda mais bem alimentada com a palavra 
de Deus e suas revelações, enquanto a mente trabalha de forma 
saudável, dando a Deus a condição necessária de dirigir os nossos 
passos, de indicar caminhos que nos levem a uma vida repleta de 
triunfos.

Já no final deste salmo, o doutor da alma deixa escapar uma 
constatação para lá de animadora para nós: Salmos 6.9 – “O SENHOR 
já ouviu a minha súplica; o SENHOR aceitará a minha oração”. 
Pelo que disse aqui, o Senhor já o socorrera depressa, exatamente da 
forma que ele havia pedido. Foi assim com o salmista, será assim 
conosco também. 

CASAMENTO COLETIVO

Encerram-se HOJE as inscrições para o Casamento Coletivo de 
2011, que será realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 
19h30 na Igreja Batista Gênesis. 
IMPORTANTE: Se você deseja participar do casamento 
mas ainda não se inscreveu procure ainda hoje, após o 
culto, a Marcielle ou o Jarbas e tire todas as suas 
dúvidas.

Informações e inscrições:
Jarbas e Marcielle ou pelo e-mail

marciellelopes@gmail.com

CURSO DE LIBRAS

Se você tem interesse mas não se inscreveu ainda dá tempo. 
As aulas serão sempre aos 
sábados, das 15h às 16h30, 
aqui na igreja. O curso terá 
duração de aproximadamente 2 
meses. Caso haja interesse, 
procure as irmãs Daniela (8819-
5441) ou Daysa para obter mais 
informações. O valor investido 
por mês será de apenas R$ 
15,00 reais.

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser 
um adorador através da música, o 
grupo coral da Igreja Batista 
Gênesis espera por você. Venha e 
faça o teste vocal, todos sábados 
às 17h. 

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069).

FESTA DAS CRIANÇAS

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

Venha participar conosco dos cultos que estão 
ocorrendo todas as quartas na Gênesis. São 
momentos maravilhosos na presença do Senhor. 
Venha e traga amigos.

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Toda quarta das 15 às 17hs na Gênesis


