
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, 06 de novembro de 2011 - Nº215

Ano V

informativo semanal

"E, assim como aos 
homens está 

ordenado morrerem 
uma só vez, vindo, 

depois disto, o 
juízo." 

Hebreus 9:27

Meditação

O que vem após a 
morte? A resposta da 
Bíblia resume-se em 

uma só palavra: 
julgamento. Quando o 
corpo retorna ao pó 

de onde veio, o 
espírito volta a Deus 
(Eclesiastes 12:7) 

para ouvir o veredito 
divino acerca da vida 
que foi vivida. A vida 

nesse mundo, um 
prólogo de nossa 

história na 
eternidade. É nosso 

tempo de experiência! 
Como temos usado 

nossa liberdade, 
tempo, saúde e 

oportunidades? E, 
acima de tudo, que 

lugar tem Jesus Cristo 
em nossa vida? Tudo 

depende disso.

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
10/11/11

DOM (M)
13/11/11

DOM (N)
13/11/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ISAAC (3352-0087 / 9311-1166)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

GILVAN

ELENI

MÁRCIO

MARIA JOSÉ

ALUÍSIO

-

-

-

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

EDILENE

ANTÔNIO ANDRADE

NIREIDE / ROSÁRIA

MARCOS BENTO/JANE

LÉO (CIDA)

EDUARDO/GETÚLIO

BRÁZ E NIREIDE

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

19 Nov 20 Nov 25 Nov

06 Nov 13 Nov 18 Nov

DICA DA SEMANA
SHOW DO CANTOR THALLES ROBERTO

No dia 12 de novembro (próximo Sábado) 
estará acontecendo na VOX ROOM 
(Jaraguá) o primeiro show do cantor 
Thalles Roberto aqui em Maceió, que virá 
acompanhado de sua banda. além desta 
atração principal também estará lançando 
seu primeiro CD a Banda Rede A, além da 
participação do Ministério Rios. O show 
está previsto para iniciar às 19h e promete 
ser uma noite bastante diferente. Os 
ingressos estão sendo vendidos a R$ 5 nos locais abaixo:

- Livraria Gênesis (Centro e Benedito Bentes)
- Livraria Arca de Noé (Edf. Brêda)
- Livraria Espaço Gospel (Shopping Pátio Maceió)
- Livraria Shekinah (Jacintinho)
- Livraria Betel (Arapiraca)

Veja o cartaz no mural da igreja para mais informações.

Informações pág. 03

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

VI ECC VI ECC Vigília

Culto
Temático

Culto de
Santa Ceia

Início do
VI ECC



MINHA CASA É UM LUGAR DE
RESTAURAÇÃO

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

FIM!

(Salmos 128.3) -  “A tua mulher será como a videira frutífera 
aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira 
à roda da tua mesa”.

A família é uma idéia de Deus, pois foi planejando a multiplicação 
humana que Ele a criou. Como Deus é perfeito, sempre que associamos 
o nome Dele a alguma criação sua, pensamos que deva ser perfeita. E 
família é mesmo uma das idéias mais exuberantes e completas de Deus. 
É nela que desenvolvemos relacionamentos acolhedores, onde 
podemos desfrutamos de um ambiente totalmente confiável. É na 
família também onde saciamos toda necessidade de dar e receber amor. 
Porém não existem famílias prontas, que já foram formadas perfeitas, e 
é justamente neste ambiente de imperfeição que Deus nos entrega 
ferramentas eficientes de restauração. Estas ferramentas são dadas por 
Deus como instrumento de aferição e de aperfeiçoamento da nossa 
relação familiar.

Quando nossas imperfeições se revelam, a primeira ferramenta de 
ajuste que Deus nos entrega é “o reconhecimento”. Não há como 
melhorar se não reconhecermos nossas deficiências. Ao nos 
apresentarmos diante de Deus reconhecendo que algumas das 
desarmonias vividas em família ocorrem justamente por causa das 
nossas imperfeições, Ele é poderoso para nos ajudar a vencê-las. A sua 
família padece por que você não sabe reconhecer suas faltas? Então 
hoje é o dia de começar a reconhecê-las, e tendo-as identificado 
começar a trabalhar para vencê-las.

Já notou como existem pessoas que brigam demais? Na maioria das 
vezes isto acontece porque nós não reservamos um tempo de qualidade 
para “dialogar”, não existe autoconhecimento nem o conhecimento 
mútuo. O diálogo é uma poderosa ferramenta de ajuste e de aferição. 
Só dialogando ajustamos nossas diferenças, desenvolvendo objetivos 
comuns e alicerçamos uma família em terreno firme. 

A voz alterada, palavras sendo disparadas como se fossem verdadeiros 
mísseis contra o outro e as ações impensadas destroem o ambiente 
saudável de um relacionamento em família. O “domínio próprio” é 
uma virtude que o Espírito de Deus nos transfere, gerando capacitação 
para ter o domínio das minhas emoções em horas de acaloradas 
divergências. Muitos se escondem na desculpa de serem coléricos 
sanguíneos, mas com esta ferramenta de controle, mesmo o mais 
estabanado se torna manso e controlado. Ao acordar, não plante o pé 
direito no chão para sair da cama sem antes fazer uma oração silenciosa 
dizendo: “Senhor, eu preciso ter domínio próprio. Ajude-nos a 
desenvolvê-lo no nosso lar”. Bom é viver em paz.

O salmista fala de uma família abençoada, que serve de exemplo a 
todos nós. Ele já abre o Salmo indicando o primeiro passo a dar, quando 
afirma: “(Salmos 128.1) – “Bem-aventurado aquele que teme ao 
SENHOR e anda nos seus caminhos”. Não é bastante apenas temer 
(amar e respeitar) a Deus, mas andar nos seus caminhos. Um senhor 
me abraçou em um final de um culto e disse: “minha casa agora é um 
lugar de restauração”, Deus cumpriu o Salmo 128 lá. Não tinha um 
casamento destruído, mas desde que resolvi temer a Deus e andar nos 
seus caminhos, minha esposa se tornou como uma videira frutífera. Ela 
tem sido instrumento de alegria constante em minha vida, e meus filhos 
são como uma oliveira que produz muito azeite à minha volta. E azeite 
pastor, disse encerrando, é sinônimo de alegria, de cura, restauração, 
vigor e também é símbolo da presença de Deus. A minha oração é que 
você possa viver o mesmo milagre desta família, para depois também 
afirmar: “A MINHA CASA É LUGAR DE RESTAURAÇÃO”.

SETE HÁBITOS DE FAMÍLIAS
VENCEDORAS

1. Reservam um tempo diário para estarem juntos na presença 

de Deus;

2. Querem crescer, sonhar e realizar juntos;

3. Procuram servir antes de serem servidos;

4. Vivem para a família, não TAMBÉM para a família;

5. Não guardam rancor ou mágoa, guardam lembranças boas 

que viveram juntos;

6. São até mais produtivos em casa quanto se esforçam para 

ser fora dela;

7. Valorizam e reconhecem as virtudes e os pequenos esforços 

feitos pelo cônjuge.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

- 07.Nov : Francisca Izabelli de Assis Santana

- 09.Nov : Arthur Vinícius Manso Alves

- 12.Nov : Miriam de Carvalho Lourenço Silva

OFICINAS DE MULTIPLICAÇÃO DE
TALENTOS

O Ministério de Ação Social estará 
promovendo 3 oficinas para multiplicação 
de talentos durante todo o mês de 
novembro. As oficinas oferecidas são 
ponto de cruz, fuxico e pintura em tecido. 

O início do treinamento será dia 05 de 
novembro e estará sendo feito sempre aos 
sábados, das 14h às 16h, na sala do Kids 
4. Os interessados já podem procurar a 
irmã Rosária (8828-2863) ou Maria José (Zezé – 8855-7237).

FEIRÃO DE USADOS

O Ministério de Ação Social também 
está organizando mais um FEIRÃO 
DE USADOS e é importante que 
você faça parte deste projeto, 
pois toda a renda será revertida 
para a construção do templo. 
Estará disponível na igreja uma 
caixa grande para que você 
possa colocar aquilo que desejar 
doar para o feirão.

O feirão será realizado no dia 18 de 
dezembro deste ano. Para mais informações 
sobre o evento procure a irmã Rosária (8828-2863) ou Maria 
José (Zezé – 8855-7237) do Ministério de Ação Social.

                   IG SIR SE EJ NA Ê B G ATISTA

VI ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Em novembro (de 18 a 20) realizaremos o 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. Convocamos os amados irmãos a 
estarem orando por mais este grande evento evangelístico de 
nossa igreja. Contamos com todos vocês!

JANTAR PARA MULHERES

A irmã Maria José está coordenando um jantar onde as 
mulheres da nossa igreja estarão recepcionando as outras 
mulheres da nossa Convenção Batista Independente. O jantar 
custará apenas R$ 10 por pessoa e as mulheres interessadas já 
podem procurar a irmã Lena (Tonho) para efetuar seu 
pagamento. Estará presente a preletora convidada Pastora 
Marta.
O jantar será no próximo dia 26 de novembro, às 19h no templo 
da Igreja Batista Gênesis. Não fique de fora, participe!

SANDUBA APÓS O CULTO

Após o culto de hoje, às 20h, teremos um delicioso momento de 
comunhão com mais um SANDUBA, com o intuito de arrecadar 
verbas para o VI Encontro de Casais. Os ingressos podem ser 
comprados hoje com nosso irmão ISAAC ao final do culto. Custa 
apenas R$ 5,00 por pessoa e dá direito a 1 X-Burguer e 2 copos 
de refrigerante. Reúna sua família e chame seus amigos e 
participe!

MUDANÇA NO HORÁRIO DO VÔLEI

O Ministério de Esportes comunica que o vôlei 
que acontece sempre às quartas-feiras 
passará a acontecer sempre aos sábados, às 
16h. Para mais informações procure o irmão 
Eduardo.


