
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)

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, 25 de dezembro de 2011 - Nº219

Ano V

informativo semanal

"Esperei com 
paciência no 

SENHOR, e ele se 
inclinou para mim, e 
ouviu o meu clamor." 

Salmos 40:1

Meditação

Deus corresponde à 
nossa entrega e 

confiança nas suas 
promessas. DEUS se 
agrada daqueles que 

confiadamente 
esperam nEle com 

fé, com paciência, e 
certeza que ele agirá 
em nosso favor, no 

seu tempo. E 
certamente será o 
melhor para nós. 

DEUS está presente 
em cada área da 
nossa vida, Ele se 
identifica com cada 
um de nós, cuida de 
cada detalhe ele nos 
ama e não nos trata 

consoantes os 
nossos pecados mas 
conforme seu grande 
AMOR e misericórdia.

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
29/12/11

SÁB
31/12/11

DOM (N)
31/12/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GETÚLIO (9903-2343/8840-7906)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DC. JAMESON

GELZA

IZABELLI

MARCELO

IZAURA

-

-

-

MIN. DE LOUVOR

CÉLIA

ROS. BARBOSA

ISAAC/KATIANE

MÁRCIO/VAL

MÁRCIO

ANDRÉ ELI/ANT. ANDRADE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

25 DEZEMBRO

DICA DA SEMANA
CD: ELETRO ACÚSTICO 3 - PAULO C. BARUK E BANDA SALLUS

E o Paulo César Baruk 
conseguiu outra vez. O CD 
Eletro-Acústico 3, gravado 
em 11/11/11, foi uma 
superprodução: a Salluz 
inovou e surpreendeu os 
presentes. 
Com participações de 
Adhemar de Campos, Lito 
Atalaia, Thiago Grulha e 
Coral Resgate, que com 

muito louvor transformaram a noite em festa, o Eletro Acústico 
3 ficará marcado na memória e no coração de todos que ali 
estiveram. 
A performance do cantor Paulo César Baruk e banda Salluz, 
juntamente com a unção de Deus, formaram uma atmosfera 
de muita alegria e gratidão a Deus. 
A produção musical ficou por conta do próprio Paulo César 
Baruk e do Leandro Rodrigues.

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



É NATAL
Pr. Jessé Pimentel (pastorjesse@ibgenesis.com.br)

FIM!

Conta-se de dois peregrinos que decidiram visitar a imortal 
cidade de Belém, por ocasião das celebrações do Natal. 
Partiram muitos meses antes, de modo que a chegada 
coincidiu com as festas natalinas.

Um deles só pensava na viagem, na chegada a Jerusalém, a 
Belém e demais cidades e lugares santos, marcados por 
milênios de grandiosa história, o berço do Cristianismo. E, 
nesse espírito, fez sua peregrinação: em demanda dos santos 
lugares, não parou em outros lugares; nada viu na viagem 
longa e demorada, só lhe interessava chegar. O outro, à 
medida que caminhava e percorria as estradas, ia observando 
os lugares por onde passava. Quando descobria alguma 
necessidade, algum problema a resolver, demorava-se ali e 
ajudava a resolver o problema e a atender à necessidade. Por 
isso, pobre dele, jamais chegou a Belém para participar dos 
festejos natalinos, no mesmo lugar onde Jesus nasceu há dois 
mil anos.

No entanto, dos dois, foi o 
segundo quem realmente 
festejou o Natal de forma 
apropriada. O primeiro só viu 
a festa, só a teve no dia de 
Natal; o segundo, embora 
não visse os acontecimentos 
de  Be l ém,  pa r t i c i pou  
integralmente e durante toda 
a viagem do verdadeiro 
esp í r i to  de  Nata l .  E ,  
enquanto o outro viveu 
aqueles dias só para si, este 
viveu a viagem inteira para 
os outros, dando-se e proporcionando a muitos a felicidade do 
amor que nasce também em Belém, na pessoa daquele 
menino querido.

Que Deus nos abençoe!
Feliz Natal!

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.

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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

25.Dez : Nathália Silva Araújo

26.Dez : Kaytt Ferreira da Silva

26.Dez : José Cícero Ferreira da Silva

27.Dez : Antônio Fernandes Lima

27.Dez : William Gonçalves P. dos Santos

27.Dez : Adriano Monteiro P. de Araújo

28.Dez : Wanessa Jaynne P. dos Santos

29.Dez : Lucas André Dantas Correia e Sá

29.Dez : Hevilândia Santos da Silva Farias

31.Dez : Ruth Alípia G. Malta Caloête

31.Dez : Maria Cristina Cavalcante do Rêgo

EBD
Escola Bíblica Dominical

todos os domingos

às 9h
na

Gênesis

TARDE
COM O SENHOR

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

INTERCESSÃO

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


