
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, 15 de janeiro de 2012 - Nº222

Ano V

informativo semanal

"São os olhos a 
lâmpada do corpo. 
Se os teus olhos 

forem bons, todo o 
teu corpo será 

luminoso." 
Mateus 6:22

Meditação

Nós somos 
limitados mas Deus 
não é. Ao olharmos 
para os problemas e 
dificuldades vemos 

nossa limitação, 
mas se nossa visão 
for baseada na fé, 

poderemos 
enchergar mais 

longe. Estaremos 
ampliando nossa 
capacidade de 
vencer o mal, e 

assim afastaremos 
toda palavra 

negativa, pois 
estaremos seguros 

sabendo que a 
visão foi dada por 

Deus.

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

27 JANEIRO

Informações pág. 03

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

Vigília
organizada pela Diaconia, das 18h às 00h

28 JANEIRO

Encontro de Líderes de GP
organizado pelo GP, das 19h às 21h

29 JANEIRO

Bate-Papo com líderes
pela manhã, na Gênesis, das 08h às 09h

DICA DA SEMANA
DVD ADVOGADO FIEL - BRUNA KARLA

Dois anos com música de um mesmo 
álbum entre as mais pedidas no 
Brasil. Indicação ao Grammy Latino 
2010 aos 21 anos. Casa de show 
lotada, com todos os ingressos 
vendidos antecipadamente. 
Estes são alguns dos aspectos que 
cercaram a gravação do primeiro DVD 
de Bruna Karla, Advogado Fiel Ao 
Vivo, que chega às lojas também em 
CD pela MK Music. 
Porém, muito além de dados 
informativos, o sentimento de 
conquista que envolve o projeto é mais significativo. Quem 
acompanha a história de Bruna Karla é testemunha de um 
caminho de fé, superação e milagre.

Para adquirir o DVD visite o endereço abaixo:
www.mkshopping.com.br/dvd-advogado-fiel.html

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
19/01/12

DOM (M)
22/01/12

DOM (N)
22/01/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: NALDA (3324-3909 / 8813-7826)

DC. ISAAC

NIREIDE

ROS. BARBOSA

LÉO

CIDA

-

-

-

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

PB. DILSON

OSMARI

ELENI

MARCOS BENTO / JANE

JORGE VALDO / ELZA

MARCELO

ANDRE ELI / JARBAS

-



MARCAS DO CRISTIANISMO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

(João 5.6) – “E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava 
neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são?” 

As marcas servem para identificar o produto. Quando uma marca se 
torna relevante no mercado, ao vê-la, logo você lembra o produto. Um 
estudo feito no mercado americano determinou que quando uma 
pessoa visualiza a marca da Coca-Cola, indutivamente sente sede. O 
poder de uma marca consolidada é tão forte que a marca chega a valer 
mais do que a própria fábrica do produto. 

O cristianismo também tem suas marcas fortes, elementos que 
identificam o credo de que um dia resolveu abraçar a fé em Cristo. 
Ocorre que as marcas são elementos frios, carecem da experiência do 
uso do produto para que o cliente se apaixone por ela. E tem mais, um 
uso feito de forma inadequada pode resultar em um grande prejuízo de 
imagem para a marca. Por isto, qualquer marca que se preze, vem junto 
com o produto o seu manual. Até uma blusa simples de algodão, traz na 
sua etiqueta a forma correta de lavagem. 

A fé cristã entra em crise todas as vezes que trocamos a marca viva das 
experiências que transformam através do poder de Deus, conforme 
instrui o manual do cristianismo (a Bíblia), para seguir na direção dos 
mitos, dos ritos, das visitas angelicais, das procissões e das festas 
temáticas. Foi por isto que um dia Deus falou que odiava as festas e 
celebrações solenes do seu povo, vejam: (Amós 5.21) “Odeio, desprezo 
as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom 
cheiro”. Elas não produziam intimidade com Deus, mudança de vida, 
era apenas uma manifestação de uma tradição religiosa.

João relata uma experiência bem assim. O pobre deste homem não 
tinha uma experiência viva com Deus, mas sofrendo de uma 
enfermidade há 38 anos ouviu falar que havia um anjo que passava 
esporadicamente no tanque de Betesda, se quando agitava as águas 
alguém fosse jogado no tanque, o primeiro que tocasse nas águas era 
curado. Por mais maravilhoso que fosse para o que fora curado, a 
experiência é frustrante porque abençoava apenas um por vez. Este 
homem teve uma experiência viva com Cristo, e esta é a melhor marca 
do cristianismo. Não há nada melhor do que experimentarmos 
encontros reais com Cristo, coisa bem possível através da oração, da 
leitura da sua palavra ou de uma prática frequente de andar com Jesus.

Jesus sabia que aquele homem, de toda aquela multidão reunida em 
volta do tanque, tanto era um dos mais necessitados, como também o 
que aguardava o milagre há mais tempo, e por isto mesmo perguntou: 
“Queres ficar são?” Fico imaginando a desconstrução emocional pela 
qual passou a mente daquele homem. Como assim, queres ficar são? A 
marca aqui é outra, tem que primeiro o anjo passar, as águas serem 
agitadas e por último tenho que ser ainda o primeiro a ser jogado na 
água do tanque. Você aprendeu errado, deve ter dito a Jesus para 
aquele homem. Funciona assim para os que têm comunhão comigo: 
“Eu pergunto para o necessitado se ele quer que eu sacie a sua 
necessidade, e quando ele diz que sim eu realizo o milagre”. 
Simples assim? Deve ter perguntado o homem para Cristo. Diga-me 
então como consigo isto? Ao que Jesus respondeu: “Levante-se, 
pegue a sua cama, vá para casa, e o homem na mesma hora 
milagrosamente levantou”. Este é o grande problema de quem não 
lê manual. As soluções e experiências produzidas com o nosso convívio 
íntimo e diário com Cristo são simplesmente insubstituíveis. Elas são 
uma das melhores marcas do cristianismo. Experimente para constatar 
o que estou afirmando, você nunca mais será o mesmo.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

15.Jan : Luiz Henrique  Gomes Pepes

16.Jan : Sintia Gabriella T. de Albuquerque

18.Jan : Lana Lúcia Fortunato da Silva

20.Jan : Arley Casado de Viveiros Santos

21.Jan : Luciano José Patriota Siqueira

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 
    
Faça sua inscrição com Katiane ou Gisele após o culto.

Louve, 

Ore e 

Adore! 

Todos os domingos
das 17h30 às 17h55

no templo da igreja
.

Organização: Min. de Louvor

MISSÕES EM FOZ

Nosso irmão Fábio (integrante do Min. de 
Louvor) está em Foz do Iguaçu desde o dia 05 
de janeiro fazendo missões e recebendo 
treinamento através do projeto BMM (Brasil 
Música e Missão) e já nos mandou notícias de 
que voltará com muitas novidades. Pedimos a 
todos que estejam orando pela vida dele e que Deus o abençoe 
nessa nova jornada.

COFFEE BREAK DAS MULHERES

O Ministério de Intercessão está promovendo 
um Coffee Break para todas as mulheres que 
fazem parte da Gênesis. O evento será no dia 03 
de fevereiro, às 19h no templo da Gênesis e 
contará com a presença da Missionária Zilda 
(Ig. Batista El Shaddai). Todas as mulheres 
estão convidadas. Para mais informações 
procure a irmã Maria José, líder do Ministério de 
Intercessão.

CAMISAS DO GERAÇÃO ATITUDE

Chegaram as camisas do Geração Atitude. Se você ainda não 
comprou a sua, procure o Léo ou Juliana e adquira já.

VIGÍLIA

Noite de oração, louvor, testemunho e 
reflexões bíblicas. Você é nosso 
convidado especial! Não perca!

27.FEV

18h às 00h

na Gênesis 

FAÇA UMA AÇÃO

O Ministério Ação Social informa que está 
recebendo roupas para o próximo feirão e 
alimentos para montar cestas básicas e 
ajudar os mais necessitados. Sendo assim, 
basta colocar sua doação nas caixas 
expostas no templo. Faça uma boa ação 
por aqueles precisam mais do que você.

Quando: 18 a 21 de Fevereiro 
Quanto: R$ 100,00


