
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
14:00 - Intercessão
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, 04 de dezembro de 2011 - Nº217

Ano V

informativo semanal

"Aquele que habita 
no esconderijo do 

Altíssimo, à 
sombra do 
Onipotente 

descansará." 
Salmos 91:1

Meditação

As tarefas e os 
problemas do dia-
a-dia sempre vão 
existir, mas aquele 

que obedece ao 
Senhor e anda 
segundo a Sua 
vontade, têm a 
promessa que 

obterá descanso, 
mesmo que esteja 

passando por 
dificuldades. Não 
deixe de obedecer 
ao Senhor e veja 
o que Ele fará na 
sua vida. Tome 

posse desta 
verdade em nome 
de Jesus! Amém?

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
08/12/11

DOM (M)
11/12/11

DOM (N)
11/12/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ELENI (8706-7154)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DC. ISAAC

EDILENE

BONIFÁCIO

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

-

-

GILVAN

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

CÉLIA

ANTÔNIO ANDRADE

MARCELO/IZAURA

NATALÍCIO/LANA

ALUÍSIO

ANTÔNIO LIMA/RANILDO

GP ROCHA ETERNA

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

17 Dez 25 Dez 31 Dez

10 Dez 11 Dez 16 Dez

DICA DA SEMANA
CD: TUDO NOVO - REGIS DANESE

Você já decidiu quais 
presentes vai comprar 
para seus familiares e 
amigos? O CD "Tudo Novo" 
do cantor Regis Danese, 
pela MK Music é um ótima 
opção. O álbum traz como 
música de trabalho, a 
belíssima "Tu Podes", 
canção  que  já  tem 
conquistado primeiro lugar 
em várias emissoras pelo 
Brasil a fora. "Percebi que 
Jesus tem pressa e ele 
começou a me dar as músicas. Este será com certeza o melhor 
CD da minha carreira", afirma o cantor. Com produção musical 
e arranjos do próprio Regis, o disco traz o renomado Flávio 
Senna como engenheiro de gravação e mixagem.

Acesse www.regisdanese.com.br e reserve já o seu!

Informações pág. 03

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

IV Curso de
Sonorização

Culto de
NATAL

Culto de
ANO NOVO

IV Curso de
Sonorização

Culto de
Jovens com
LOUVORZÃO

Consagração
e Santa Ceia



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

FIM!

Outro dia estava lendo acerca de uma experiência bem 
interessante de um grupo de pessoas que resolveram levar a 
disciplina a sério. Uma resolveu passar 70 dias utilizando 
apenas dois vestidos, praticando uma dieta de vaidade. Havia 
um homem neste grupo que resolveu passar 30 dias sem usar o 
celular, desintoxicando seu cérebro desta dependência 
alucinante de ser encontrado ou encontrar alguém 24 horas por 
dia em qualquer lugar. Um senhor resolveu adicionar a prática 
saudável de caminhar diariamente, depois de ter passado pelo 
susto de um infarto, e para isto não usou o carro por 365 dias. O 
que havia de comum entre todas as pessoas deste grupo? Todos 
haviam percebido que a indisciplina estava aos poucos 
destruindo hábitos saudáveis, e que a ausência destes estava 
de alguma forma produzindo danos irreparáveis à vida de todos 
eles.

Há milhares de anos atrás, o profeta Jeremias percebeu este 
problema e sendo usado por Deus deixou conselhos que 
deveriam ser praticados com a mesma disciplina que o atleta 
pratica diariamente seus exercícios. Vejamos o texto agora: 
Lamentações 3.27-28 – “É bom para o jovem aguentar a 
disciplina, ficar sentado, sozinho e quieto, ouvindo as 
ordens de Deus”. Notem que o texto é escrito 
primordialmente aos jovens, muito embora também sirva para 
os velhos. Aos jovens por um motivo prático, é que se não 
desenvolvermos a disciplina desde cedo nas nossas vidas, 
perderemos tempo e oportunidades. Muitos quando descobrem 
as virtudes da disciplina já desenvolveram patologias que 
podem apenas serem administradas, jamais eliminadas de suas 
vidas. Isto para não lembrar que muitas oportunidades jamais 
serão reeditadas em suas vidas, A disciplina aqui está 
relacionada com as correções que tanto a vida como o próprio 
Deus nos oferecem para o nosso próprio beneficio. Não 
gostamos de ser corrigidos, amamos ser aplaudidos. É com a 
disciplina de quem toma o remédio para ser curado que 
precisamos suportar estas correções. Elas são do bem, e 
produzem muitos benefícios em nós.

O texto sugere ainda três práticas: Ficar sentado, sozinho e 
quieto. Com a vida agitada que levamos hoje, desenvolver 
estes três hábitos vão requerer disciplina e decisão firme para 
não recuarmos. Ele não sugere oração aqui, mas uma nova 
prática diária de vida, onde na presença de Deus possamos 
serenar o coração e as ideias, palavras e emoções por um 
tempo, para simplesmente conseguirmos ouvir os conselhos de 
Deus. Você talvez jamais tenha experimentado isto, mas para 
desenvolvermos uma vida comunhão perfeita com o pai, as três 
práticas de Jeremias serão fundamentais. Muitos de nós jamais 
conhecemos a Deus senão de ouvir falar, porque nunca 
praticamos a disciplina de diariamente sentarmos sozinhos em 
um lugar reservado, e passando preciosos minutos em estado 
de repouso da mente, oferecermos a Deus o silêncio necessário 
para que nos sussurre seus maravilhosos conselhos.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
MULTIPLICAÇÃO DE TALENTOS

O Ministério de Ação Social está promovendo 3 
oficinas para multiplicação de talentos. As 
oficinas oferecidas são ponto de cruz, fuxico e 
pintura em tecido e já começaram. Se você tem 
interesse em participar procure a irmã Rosária 
(8828-2863) ou Maria José (Zezé – 8855-7237).

04.Dez : José Rodrigues de França Santos

05.Dez : Priscila Cavalcanti Lins

07.Dez : Sabrina Montenegro de Pereira

09.Dez : Aldem Cordeiro Manso

10.Dez : Benedito Paulo de Melo Lins

10.Dez : Danny H. de Andrade Melo

EVANGELISMO NO CRM

O Ministério de Esportes da igreja informa o 
retorno ao evangelismo no CRM (Centro de 
Reabilitação de Menores), que teve início 
neste sábado (dia 03/12) e fará as atividades 
de 15 em 15 dias. Precisamos da sua ajuda, 
mas lembramos que mulheres não podem 
participar. Procure o irmão Eduardo para mais 
informações.

CONSAGRAÇÃO DA CEIA

Venha dedicar o domingo de Santa Ceia ao 
Senhor. Participe de nossa consagração que 
ocorrerá no dia 11.DEZ, das 08 às 08h55.

COMUNICADO - MIN. DE ESPORTES

Nos dias 13, 14 e 15/01/2012 estaremos fazendo o nosso 2º 
Retiro Esportivo de Férias, que tem como objetivo levar um 
grande número de jovens que não conhecem a palavra de 
Deus, principalmente aqueles que estão envolvidos com 
drogas, serão atraídos pelas atividades esportivas que iremos 
fazer e lá eles serão expostos a testemunhos de ex-drogados, 
palestras sobre drogas e muito louvor, o tema deste ano será: 
'Ele não desiste de você!'. Se o primeiro retiro foi uma benção 
esse será melhor ainda. Maiores informações Eduardo 
Montenegro: 8803-2815/9611-5538.

                   IG SIR SE EJ NA Ê B GA  TISTA

FEIRÃO DE USADOS

O Ministério de Ação Social 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. Está 
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.

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

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

MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO

O Ministério de Intercessão de nossa igreja 
convida você para fazer parte dele. 
Interessados devem procurar a irmã Maria 
José (líder do ministério).


