
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, 22 de janeiro de 2012 - Nº223

Ano V

informativo semanal

"Responder antes de 
ouvir é estupidez e 

vergonha." 
Provérbios 18:13

Meditação

Salomão conhecia os 
efeitos devastadores 

de palavras 
inapropriadas. As 
palavras podem 
produzir vida ou 

morte ao nosso redor. 
Ninguém nesta terra 
compreendia melhor 
o poder das palavras 

do que Salomão. 
Todos aqueles que 
encontravam com 
Salomão ouviam 

palavras de consolo, 
de incentivo e de 

estimulo. Era 
exatamente por isso 

que as pessoas 
vinham de todos os 
lugares para falar 
com ele. E ele nos 

ensina que não 
devemos responder 
antes de ouvir, sem 
conhecer todos os 

detalhes da situação.

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. 04

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
LIVRO: O PODER DA MULHER QUE ORA - STORMIE OMARTIAN

A consagrada autora Stormie Omartian 
revela como Deus pode trazer respostas 
pa ra  as  suas  pe rgun tas  ma i s  
angustiantes. Você descobrirá como Deus 
pode aplainar seu caminho, acalmar as 
tempestades, manter em segurança 
aqueles que preza e a você mesma e, até 
mesmo, simplificar as coisas que parecem 
complicadas demais para você resolver. 
Entretanto, nada disso acontece por 
acaso. Nada disso acontece sem oração. 
Stormie a convida a experimentar o poder 
da oração e alcançar novas perspectivas 
para a sua vida e para a vida daqueles a quem você ama.

Sobre a autora:

Stormie Omartian é autora dos livros O Poder dos Pais Que 
Oram, O Poder da Esposa Que Ora, O Poder do Marido Que Ora 
e Fé Crucial em Tempos Difíceis. Ela é casada com Michael há 
30 anos e vive no Estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
26/01/12

DOM (M)
29/01/12

DOM (N)
29/01/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (3342-1206 / 8845-0359)

PR. CICERO

GELZA

ULISSES

NATALÍCIO

LANA

-

-

-

-

-

ISAAC

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

ROSÁRIA

MARCOS BENTO

ISAAC / KATIANE

OSMARI / EDUARDO

ALUÍSIO

GILVAN / BONIFÁCIO

-



MÃOS ERGUIDAS PELA ORAÇÃO
Dc. Isaac Alexandre (diaconia@ibgenesis.com.br)

FIM!

Texto: Êxodo 17: 8-13

O versículo 11 do capítulo 17 do livro de Êxodo narra uma 
história interessante: “Quando Moisés levantava a mão, 
Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixa a mão, 
prevalecia Amaleque.”  A continuação da leitura nos levará 
a uma estonteante vitória de Israel. O segredo não estava nas 
mãos levantadas apenas, mas na oração que era feita durante 
aquela batalha. As mãos levantadas eram apenas um ato 
profético, um sinal de que o poder para a vitória procedia do 
alto. Era tão assim, que toda vez que Moisés cansava, e seu 
braço baixava, Israel deixava de contar com o poder de Deus e 
começava a perder a batalha.

Hoje vivemos batalhas em outro nível, que não são travadas 
com carros de guerra, arcos ou espadas. A guerra é travada 
contra os principados, as hostes espirituais da maldade, contra 
o príncipe das trevas espirituais do mal (Ef 6.12). Agora, mais 
ainda, como Moisés, temos que lutar com armas espirituais, 
intercedendo de mãos erguidas para o alto, pela nossa família, 
por nossos irmãos, por aqueles que amamos. 

A questão é interceder e continuarmos vivos, ou deixarmos de 
interceder e corrermos sérios riscos de morrer 
espiritualmente.  O bom é que já temos uma grande arma, 
sem custo, não está à mostra, não precisamos de licença para 
andar com ela, e é poderosa para vencer qualquer batalha. 

É hora de levantarmos às nossas mãos em oração,  permitir 
que o poder de Deus flua através de nossas vidas, abençoando 
a nossa geração. Quando oramos, temos força para dizermos 
não ao pecado, temos força para não ceder às tentações. 
Temos sabedoria para resolver e administrar os conflitos que 
aparecem em nossa vida, seja no trabalho, na faculdade ou em 
nossa família. Quando oramos disciplinamos a nossa vontade, 
nossos desejos se tornam cativos à vontade de Deus,  que é 
boa perfeita e agradável. Contudo, manter as mãos sempre 
erguidas não é fácil. No versículo 12 vemos como Moises teve 
suas mãos sustentadas com ajuda de Arão e Hur. Quando nos 
sentimos cansados espiritualmente, a ponto de não conseguir 
deixar erguidas nossas mãos, quem nos ajudará a permanecer 
com as mãos erguidas? Hoje temos um grande companheiro, o 
Espirito Santo de Deus, que nos fortalece toda vez que 
pensamos que não vamos conseguir. Nas batalhas de nossa 
vida, ele está sempre presente nos guiando, nos ajudando, nos 
fortalecendo, enfim, sustentando nossas mãos.  

O desafio está posto. Somos convocados por Deus a ser o 
Moisés dos nossos dias. Eleve suas mãos e ore! Estamos em 
batalha, muitos correm riscos, e só triunfaremos de mãos 
erguidas em oração.

Baseado no livro: “Ocupado demais para deixar de orar" de Bill Hybels.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

22.Jan : Roberta Laura de Moura Correia

23.Jan : Raphael de Moura Santos

27.Jan : Fabiano Oliveira dos Santos

28.Jan : Matheus Davyd Freitas Alexandre

Louve, 

Ore e 

Adore! 

Todos os domingos
das 17h30 às 17h55

no templo da igreja
.

Organização: Min. de Louvor

CHURRASCARIA CARRO DE BOI

O Ministério de Jovens Geração Atitude vai sortear um jantar 
delicioso para duas pessoas na Churrascaria Carro de Boi. Quer 
participar desse sorteio? Então adquira o seu bilhete! Custa 
apenas R$ 5,00 e esse valor será totalmente revertido para 
realização do V Encontro de Jovens. Invista na vida de um 
jovem! Maiores informações com Leonardo, Ronaldy e Isaac.

COFFEE BREAK DAS MULHERES

As mulheres da IBGênesis estão promovendo 
um Coffee Break para todas as aquelas 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 Iolanda e/ou Eleni.

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 BOA 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.

Chegou cedo? Adore conosco!

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.

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

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.


