
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, 23 de outubro de 2011 - Nº213

Ano V

informativo semanal

"Entrega o teu 
caminho ao 

Senhor; confia 
nele, e ele tudo 

fará." Salmos 37:5

Meditação

Quantas vezes nos 
pegamos preocupados 

com as nossas 
necessidades físicas, 

financeiras, familiares, 
sentimentais, entre 

outras, e esquecemos 
que existe um Deus 

no controle de nossas 
vidas. Quando 

entregamos o nosso 
caminho ao senhor 

devemos confiar e ter 
a certeza de que Ele 
tudo fará, como não 

podemos fazer 
sozinho, devemos 

deixar tudo no 
controle das Suas 
mãos. O segredo é 

não tomar de volta a 
preocupação, pois 

quando é difícil ainda 
podemos fazer, mas 

quando se torna 
impossível Deus 
começa a agir. 

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
27/10/11

DOM (M)
30/10/11

DOM (N)
30/10/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JARBAS (9306-0109)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DC. ISAAC

EDLENE

BONIFÁCIO

LÉO / CIDA

-

-

-

-

-

-

ROSÁRIA

-
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-

PR. CÍCERO

KATIANE

MARCOS BENTO

ROS. BARB/LUCIENE

ULISSES/ELIANE

NATALÍCIO

EDUARDO/LÉO(CIDA)

GP EDUARDO E RENATA

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

05 Nov 05 Nov 06 Nov

Vigília Festas das
Crianças

Curso de
Sonorização
(Equipart)

28 Out 29 Out 04 Nov

DICA DA SEMANA
CD: O PODER DA ALIANÇA - LUDMILA FERBER

O “Poder da Aliança” reúne canções 
selecionadas a dedo e que contam a trajetória 
musical da cantora. São elas: “O Poder de 
uma Aliança”; “Sopra Espírito” (participação: 
Ana Paula Valadão); “Vem e Visita”; “Eu te 
Escolhi” (participação: Gilmar Britto); “Nos 
Altos Montes”; “Quando os Adoradores se 
Encontram” (participação: David Quinlan); 
“Vinde a Mim” (participação: Asaph Borba); 
“Deus Conhece” (participação: Fernandinho); 
“O Cordeiro de Deus” (participação: Alda 
Célia); “Jardim Secreto” (participação: Ana 

Paula Valadão) e “O Perdão” (participação: Ana Paula Nóbrega).

O público pode esperar por um álbum surpreendente em sua 
musicalidade e com a qualidade musical da pastora Ludmila: “A 
gravação conta uma história regada com lágrimas e clamores mútuos; 
de sorrisos e risadas absolutamente deliciosas; da celebração real das 
nossas vitórias e conquistas, de joelhos dobrados pelo fortalecimento 
uns dos outros, e por abraços e olhares de amor, de fé, e de esperança. 
Uma história que nasceu em Deus, vivida para a glória de Deus, e que 
durará o tempo da eternidade”, finaliza a cantora.

Informações pág. 03

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

Curso de
Sonorização
(Equipart)

Encontro de
Líderes de
GP

Culto 
Temático

ATENÇÃO
FESTA DAS CRIANÇAS

COM NOVA DATA

29 DE OUTUBRO



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
 
   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.

  NOVA DATA: 29 de outubro de 2011

DE GERAÇÃO PARA GERAÇÃO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

(Êxodo 13.14) -  “E quando teu filho te perguntar no futuro, 
dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O SENHOR nos tirou com 

mão forte do Egito, da casa da servidão”.

Deus estava dando uma instrução específica ao seu povo, deveriam 
ofertar ao senhor o primogênito macho de toda cria. Quando 
alguém perguntasse no futuro o que era aquilo, deveriam 
responder que era uma oferta de gratidão pelo que o Senhor havia 
feito tirando-os do Egito. Deus não tinha necessidade alguma 
daquela oferta, o Senhor estava apenas usando da mecânica da 
repetição para que não esquecessem os seus benefícios. Era um 
memorial, como por exemplo, a Santa Ceia, que ao instituí-la Jesus 
queria apenas que nos lembrássemos de geração a geração do que 
fez na cruz por nós.

A responsabilidade da transmissão da fé de uma geração a outra, é 
um dos principais compromissos que temos que desenvolver. Uma 
geração fraca, que não viveu as marcas da operação de 
Deus, pode comprometer a seguinte. Nós temos que nos 
preocupar com isto e orar para que Deus não se afaste de nós na 
nossa geração, pois precisamos ter histórias para contar do que 
Deus fez nas nossas vidas para transmitir aos nossos filhos e netos.

Avaliando a causa da frigidez espiritual do povo Europeu, um dia 
indaguei a um pastor amigo meu que já mora lá há mais de uma 
década. Ele me respondeu de uma forma muito interessante. Disse 
que muitos foram dizimados em duas grandes guerras, e que a 
igreja fora profundamente omissa neste período, não protestando 
nestes momentos  decisivos contra as atitudes de seus 
governantes, nem lutando espiritualmente contra as potestades 
infernais que instalaram seus dardos inflamados no coração de 
homens sem temor a Deus. E quando veio uma geração após 
aquela, não receberam dos pais uma fé avivada, com histórias dos 
milagres que Deus fez na sua geração. Era uma geração caída, e por 
isto hoje muitos se materializaram apostatando da fé.

Deus continua interessado em marcar a nossa geração com os seus 
sinais. Não é sem causa que em qualquer lugar do mundo quando 
um povo começa a orar, têm-se notícias de que ali há um 
avivamento. A bíblia conta de Lóide e Eunice. Não foram grandes 
evangelistas, não foram determinantes na concepção da igreja da 
sua época, mas elas tinham uma fé viva, quente. Transmitiram a fé 
a Timóteo, seu neto e filho, e ele foi sim bastante significativo para a 
história da igreja primitiva. A fé incomum destas duas mulheres 
tocou o coração de Paulo, que observou a importância de 
passarmos a nossa fé de geração em geração, senão veja: (II 
Timóteo 1.5) - “Trazendo à memória a fé não fingida que em ti 
há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe 
Eunice, e estou certo de que também habita em ti”.

Hoje amanheci pensando na minha responsabilidade e dívida que 
tenho para com Deus e o mundo. Um dia houve alguém antes de 
mim que por amar a Deus acima de todas as coisas resolveu deixar 
tudo para virar anunciador do seu evangelho. Agora tenho que fazer 
a minha parte, acender diariamente a chama do Espírito Santo em 
mim, deixar o legado de ter transmitido o evangelho no meio da 
minha geração. E por isto me despeço de você aqui para orar, 
porque se quero marcar minha geração, devo iniciar com oração. 

CASAMENTO COLETIVO

As inscrições para o Casamento Coletivo de 2011, que será 
realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 19h30 na Igreja 
Batista Gênesis FORAM PRORROGADAS ATÉ O PRÓXIMO 
DOMINGO, DIA 30 DE OUTUBRO.

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 email marciellelopes@gmail.com

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

Venha participar conosco dos cultos que estão ocorrendo todas 
as quartas, das 15h às 17h na Gênesis. São momentos 
maravilhosos na presença do Senhor. Venha e traga amigos.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em virtude de alguns fatores alheios a nossa vontade a 
realização da terceira viagem missionária da IBGênesis 
lamentavelmente se tornou enviável. Procuramos 
contornar algumas das adversidades que nos ocorreram para 
tentar prover alternativas a realização desta atividade, até com 
formato mais simples, mas por conta da proximidade com que a 
principal das dificuldades nos ocorreu nos vimos tendo que agir 
com pouquíssimo tempo para que pudesse-mos alcançar êxito.
Assim, lamentamos por todos os que já estavam se mobilizando 
e orando pela realização deste evento missionário, como por 
todos que têm nos abordado e perguntado, ao tempo que 
rogamos o empenho de todos nas iniciativas evangelísticas da 
igreja, como as do Ministério Desportivo, dos Grupos Pequenos e 
do Ministério Infantil - Kids, este último que estará com a FESTA 
DAS CRIANÇAS no próximo sábado 29, que além de ser 
recreativo também terá natureza evangelística por conta de 
todas as crianças não cristãs que estarão presentes. 

Um grande abraço e que Deus abençoe a todos!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

23.Out : Fabiana Rosângela de C. Oliveira

24.Out : Eliane Batista Guedes

25.Out : Wanessa G. Pimentel dos Santos

25.Out : Maura Maria dos Santos

25.Out : Leonilda Vieira de Araújo Neta

27.Out : Luciângela Juvêncio de Amorim

27.Out : Larissa Dianna J. de Amorim

30.Out : Lisiane da Silva Souza Verçosa

VI ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Em novembro (de 18 a 20) realizaremos o nosso VI ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O 
ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização das 
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a 
partir da família, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a 
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca 
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso 
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A 
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a 
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias 
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a 
estarem orando por mais este grande evento evangelístico de 
nossa igreja. Contamos com todos vocês!


