
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, 08 de janeiro de 2012 - Nº221

Ano V

informativo semanal

"Melhor é o pouco 
com o temor do 
SENHOR, do que 

um grande tesouro 
onde há 

inquietação." 
Provérbios 15:16

Meditação

Este texto fala de 
uma realidade 

muito comum nos 
dias de hoje, 

pessoas com muito 
dinheiro que podem 
comprar tudo o que 
desejam, mas são 
infelizes, solitárias, 
não conhecem o 
amor, e não tem 

paz. Por outro lado, 
existem pessoas 

que não tem 
dinheiro, e são 

muito felizes. Os 
tesouros de Deus 

são de valor 
incalculável e são 

estes que nós 
devemos procurar.

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

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

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

08 JANEIRO

Informações pág. 03

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

Culto de Ceia
em memória do sacrifício de Cristo

13 a 15 JANEIRO

II Retiro Esportivo de Férias
Informações com Eduardo (veja pág. 03)

15 JANEIRO

Culto de Missões
culto de envio da irmã Carol para o CTMDT

DICA DA SEMANA
CAMISAS DO GERAÇÃO ATITUDE

Chegaram as camisas do Geração Atitude. 
Adquira a sua com o Léo ou Juliana!

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
12/01/12

DOM (M)
15/01/12

DOM (N)
15/01/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANDRÉ ELI (3338-2304 / 9936-2233)

ROS. BARBOSA

NALDA

GILVAN

ISAAC

KATIANE

-

-

-

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

PR. PLINIO

VAL

ANTÔNIO ANDRADE

FABIANO / FABIANA

BONIFÁCIO / EDLENE

RANILDO

ISAAC / MÁRCIO

-



CULTO DE MISSÕES

Missão é a fé em movimento... 
Movimento do Espírito Santo, da igreja 
e também de homens e mulheres que 
se dedicam à obra do Senhor. A fé é o 
principal elemento na composição da 
missão cristã de pregar o evangelho a 
toda criatura. É necessário fé para 
aceitar o chamado, fé pra clamar por 
obreiros, é necessário fé para enviar , 
para ir e também para continuar no 
campo. Desafiamos você a pôr sua  fé 
em movimento para o próximo Culto de 
Missões, dia 15 de janeiro, aqui na 
Gênesis. Convide não crentes, ore, traga sua oferta e participe 
conosco de um maravilhoso ato de fé: o envio! 

Estaremos enviando nossa irmã Carol para o Centro de 
Treinamento Ministerial Diante do Trono (CTMDT), onde ela será 
capacitada e treinada por, pelo menos, dois anos para o serviço 
missionário. Como igreja entendemos nosso papel no 
cumprimento da grade comissão e a necessidade de obreiros, 
por isso abraçamos este projeto... Abrace você também e 
coloque sua fé em movimento!

O DIA CLAREIA E A NOITE DECLINA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

O salmo trinta está entre as pérolas da Bíblia. Nele Davi 
compõe uma música para dedicação do templo, e o seu 
coração está grato porque Deus parece tê-lo alegrado depois 
da travessia de um tempo de angústia. Intercalar momentos 
ruins com momentos bons parece ser a dinâmica da vida. O 
problema é como transitamos durante estas fazes. Muitos em 
momentos ruins se revoltam contra Deus, e outros em 
momentos bons se afastam de Deus porque prosperidade 
causa uma espécie de independência no coração do homem. 

No verso dois ele celebra a cura. Quem passou por uma 
enfermidade sabe como isto funciona, ainda mais se ela é 
daquelas que produz risco de vida. A doença nunca chega 
sozinha, junto com ela vem à indisposição, o medo e a tristeza. 
Três adversárias indigestas. Mas ele nos fornece uma pista de 
como resolveu o problema, quando diz que depois de ter 
clamado, o Senhor o curou. Não conheço ninguém que nunca 
passou pela noite escura de uma enfermidade, e aqui está a 
solução para este tipo de problema: clamar a Deus.

A situação era de fato grave, pois na sua metáfora nos informa 
que Deus fez subir sua alma da sepultura (3). Ele continua 
dissertando sobre o mesmo problema, dias maus que 
produzem muita angústia, mas que depois nos deixam na 
companhia de dias bons. Davi nos ensina a louvar a Deus em 
qualquer tempo, até porque o tempo de chorar não demora. 
Ele afirma aqui que o choro pode durar uma noite, mas que a 
alegria vem pela manhã. Esta é uma das melhores notícias que 
poderíamos receber. Quem já passou por fases ruins, noites 
escuras na vida sabe disso. Tudo que nós precisamos nestes 
momentos de angústia e choro é da certeza de que aquele 
tempo difícil vai passar. Não demora, logo passa.

A enfermidade responsável por aquela noite escura na vida de 
Davi estava profundamente associada a um tempo de correção 
divina na sua vida, pois claramente identifica que a “sua ira 
dura só um momento, mas que o seu favor é para vida 
inteira”. Esta informação nos transfere paz e segurança. 
Neste Salmo Davi trata também da falsa segurança produzida 
em tempos bons: “Eu dizia na minha prosperidade: Não 
vacilarei jamais”. Nunca é bom pensar que por estarmos 
vivendo dias bons somos inatingíveis, blindados aos dias 
maus. Davi enfrentou as duas fases em sua vida, e parece nos 
ter ensinado a atravessá-las, quando nos sugere que o dia 
rápido clareia, e a noite escura já declina.

II ACAMP. ESPORTIVO DE FÉRIAS

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:

   Dias: 13, 14 e 15 de janeiro 2012
   Local: Clube dos Correios em Marechal Deodoro/AL
   Saída: dia 13 às 19hs na porta da Igreja Batista Gênesis 
   (situada ao lado do Banco do Brasil do Tabuleiro)
   Retorno: dia 15 às 14hs
   Investimento: R$ 20,00 de cada participante (alimentação 
   básica, hospedagem e ônibus inclusos) até o dia 12/01/12.

Foco: Estamos fazendo o nosso segundo acampamento com o 
mesmo foco, que é alcançar jovens não cristãos, principalmente 
aqueles que estejam com problemas de vícios. Através de 
atividades esportivas que faremos lá como campeonato de 
futebol society (pode inscrever o seu time), desafios radicais, 
muita música, palestras, etc. Nós no ano passado conseguimos 
internar alguns jovens dependentes químicos em clínicas 
(Projeto Sarar) e outros entregaram suas vidas a Jesus. Você 
que é cristão e conhece um amigo/parente, invista na vida dele 
enviando ele para o nosso acampamento. O tema do nosso 
acampamento será "Ele não desiste de você!".

Contato: Eduardo 8803-2815 / 9611-5538

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

08.Jan : Flávia Rosana Sobral

08.Jan : Lara Fábia Brito Pepes

12.Jan : Juliana França do N. Freitas

Salmos 30.5

V ENCONTRO DE 

JOVENS
Quem participou do...

I Encontro de Jovens: 
Em busca do relacionamento perdido
II Encontro de Jovens: 
Santidade, diferente em uma geração de iguais
III Encontro de Jovens: 
Atitude 434
IV Encontrode Jovens: 
Vomitados

...já sabe como foi bom, e esse ano será ainda melhor!

Já estão abertas as inscrições para o V Encontro de Jovens!

    Tema: Casa 
    Onde: Espaço Verde 
    Quando: 18 a 21 de Fevereiro 
    Quanto: R$ 100,00

Faça sua inscrição com Katiane ou Gisele após o culto.

REUNIÃO

Informamos a todos os líderes, 
diáconos e obreiros que no dia 10 de 
janeiro (próxima terça-feira) 
haverá uma reunião importante às 
20h na Igreja Batista Gênesis. A 
presença de todos é indispensável e 
de grande importância para o bom 
funcionamento das atividades da 
igreja.


