
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
14:30 - 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, 18 de dezembro de 2011 - Nº218

Ano V

informativo semanal

"Para a liberdade foi 
que Cristo nos 

libertou. Permanecei, 
pois, firmes e não 
vos submetais, de 
novo, a jugo de 

escravidão." 
Gálatas 5:1

Meditação

Paulo ao escrever aos 
Gálatas tem a 

intenção de combater 
algo da natureza 
humana, que é 

batalhar por algo que 
não tem, se 

esquecendo do que já 
possui: a liberdade. 
Nosso chamado foi 
para a liberdade, ao 

contrário do que 
muitos pensam Jesus 
não nos chamou para 
um regime novo de 

escravatura. A 
decisão de 

permanecer livre está 
em nossas mãos, 

Cristo nos libertou e 
quem decide 

permanecer livre 
somos nós.

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
22/12/11

DOM (M)
25/12/11

DOM (N)
25/12/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: IZABELLI (8854-7668)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

PB. DILSON

VAL

MÁRCIO

BONIFÁCIO

EDILENE

-

-

-

-

-

ELENI

-

-

-

-

-

PR. HARRY

MIRLANE

JORGE VALDO

C. ANDRÉ / ANGÉLICA

JARBAS / OSMARI

BONIFÁCIO

ARLEY / NATALÍCIO

GP BONIFÁCIO E EDILENE

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

25 DEZEMBRO

DICA DA SEMANA
CD: ALIANÇA - ANDRÉ VALADÃO

A nossa dica de CD de hoje vai 
para você que gosta da música 
do cantor André Valadão, o 
cantor começou sua carreira 
no ministério de louvor Diante 
do Trono, irmão de Ana Paula 
Valadão e Mariana Valadão, o 
cantor que partiu para a 
carreira solo em 2004, com o 
álbum “Mais que Abundante”, 
desde então foram mais de 10 
CDs lançados, sendo que o 

mais vendido foi o álbum “Fé”, com mais de 300 mil cópias.

André Valadão também já foi indicado por duas vezes ao 
Grammy, um dos maiores prêmios da música mundial, as 
indicações foram pelos álbuns “Sobrenatural” e “Fé”, lançados 
em 2008 e 2009 respectivamente. O cantor André Valadão 
também já gravou cinco DVDs.

Informações pág. 04

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

Culto de NATAL
com a participação especial do coral Gênesis

31 DEZEMBRO

Culto da VIRADA
com jantar especial da virada na quadra da igreja

01 JANEIRO

Culto da Família
o primeiro culto do ano de 2012



DEUS É DEUS DESDE SEMPRE
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

Mateus 2.13 – “E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do 
Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-
te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e 
demora-te lá até que eu te diga; porque Herodes há de 
procurar o menino para matá-lo”. 

Herodes planejou matar o menino Jesus. Deus é um ser 
incrível, ao invés de mandar uma legião de anjos para 
exterminar o governante, o Senhor mandou uma ordem para 
José: “... Um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, 
dizendo: Levanta-te toma o menino e sua mãe e foge 
para o Egito" (Mateus 2.13). Poderia ter resolvido isto de uma 
forma definitiva, exterminando a vida de um rei insano, mas 
sua misericórdia é maior que a vida. 

Quando Herodes soube que havia sido enganado pelos magos, 
ordenou que seu exército matasse todas as crianças recém-
nascidas da região, cumprindo-se o que o Deus confidenciara 
ao profeta Jeremias muitos anos antes: “Vendo, então, 
Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito 
irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores 
todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo 
exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se, então, o 
que fora dito pelo profeta Jeremias: Em Ramá se ouviu uma 
voz, choro e grandes lamentos: é Raquel a chorar por 
seus filhos; não quer consolação, porque já não 
existem! (Jer 31,15)". Uma coisa terrível. 

Na nossa visão humana, não seria correto acabar com ele 
antes da matança de tantas crianças inocentes? Entretanto, 
apesar da justiça de nossa lógica, o caminho que Ele adotou 
para o livramento do menino Jesus foi meio desapontador. O 
que Ele disse para José foi "foge". "Foge para o Egito". Isto me 
incomodou durante muitos anos, até que resolvi simplesmente 
aceitar que Deus muitas vezes não muda o curso natural da 
história, porém cumpre integralmente seu plano no meio dela. 

Alguém dirá ainda que a ordem divina foi dada simplesmente 
para que se cumprisse uma profecia feita através de Oséias 
11.1. Faz mais sentido, porém, achar que os dois textos – o de 
Mateus e o de Oséias – apontam para duas outras 
caraterísticas do caráter divino: a sabedoria da sua 
providência e da onisciência do Senhor. Muitos anos antes, 
milhares de anos antes, ele já sabia o que o adversário tentaria 
para impedir que o menino Deus se tornasse o que foi. O maior 
presente de Deus para toda a humanidade. Na sua insanidade, 
pensou que produzindo todo aquele infanticídio, Jesus seria 
morto entre aquelas pobres crianças que foram sacrificadas. 
Isto só revela que Deus está no controle de tudo, desde 
sempre. Também revela os limites do diabo, que não conheceu 
nem percebeu a ordem que Deus havia dado ao anjo para tirar 
Jesus da região de ataque do inimigo. Isto me faz concluir que 
Deus é Deus desde sempre, e que o diabo não é nada. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

19.Dez : Junilton Farias Chaves

19.Dez : Laurênio Virgílio Mello Neto

20.Dez : Damasco Silva Medeiros

23.Dez : Alyana Correia Cordeiro Manso

24.Dez : José Ubirajara G. da Silva Júnior

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.

2º RETIRO ESPORTIVO DE FÉRIAS

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  pa lavra  de  Deus ,  
principalmente aqueles que estão 
envolvidos com drogas, a serem atraídos 
pelas atividades esportivas que iremos 

fazer e lá onde 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 bênção esse será ainda melhor. Maiores informações 
Eduardo Montenegro: 8803-2815/9611-5538.

JANTAR DA VIRADA

No dia 01 de janeiro de 2012, após a virada do ano no culto 
do dia 31 de dezembro, teremos um jantar especial aqui na 

Gênesis para aqueles que quiserem participar deste momento 
especial. Compre HOJE o seu ingresso e garanta seu jantar, 

pois as vagas são limitadas. Os ingressos estão sendo 
vendidos a R$ 10,00 com o diácono MARCELO. Após o 
culto da virada, também teremos a participação da banda 
Tribo de Levi durante o jantar que será realizado em uma 

estrutura montada na quadra da igreja.

FAZENDO AÇÃO SOCIAL

A Ação Social está preparando uma 
cesta básica de alimentos para ajudar 
os irmãos necessitados de nossa igreja. 
Esperamos contar com sua 
contribuição até o Natal, onde 
estaremos distribuindo as cestas 
conforme a necessidade de cada 
um. Faça sua parte e contribua 
para o crescimento do reino de 
Deus doando alimentos. Procure a 
irmã Rosária, líder do ministério.

FAMÍLIA LEVITA...

Gostaria de agradecer a todos vocês por 
participarem da Sala de Levitas, na Escola 
Bíblica. Agradecemos ao Pr. Jessé e ao Presb. 
Dilson que nos ajudaram ministrando as aulas. 
Descobrimos outros talentos que com certeza 
serão usados nas ministrações das aulas. Aguardem as 
surpresas! No próximo ano estaremos dando continuidade ao 
que Deus tem colocado em nosso coração. 

Marcus

PROGRAMAÇÃO FIM DE ANO

Em virtude das festas de final de ano, informamos a todos os 
líderes, pastores e membros que a programação da igreja será 
modificada conforme informado abaixo:

Dia 24/12 (Sábado)

Dia 25/12 (Domingo)

Dia 31/12 (Sábado)

Dia 01/01/2012 (Domingo)

   - Todas as atividades estarão suspensas.

   - MANHÃ: Não haverá Escola Bíblica Dominical

   - NOITE: Culto de NATAL às 18h

   - Todas as atividades suspensas pela manhã e a tarde. 

   - Culto da Virada às 22h.

   - Jantar da Virada após o Culto da Virada.

   - Não haverá Escola Bíblica Dominical.

   - Culto da Família ás 18h.

Fique atento para participar das programações nas datas 
corretas. Durante a semana do dia 26 ao dia 30 as atividades 
ocorrerão NORMALMENTE. Só ocorrerão modificações nas 
datas informadas acima.


