
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, 29 de janeiro de 2012 - Nº224

Ano V

informativo semanal

"Sede sóbrios; vigiai; 
porque o diabo, vosso 
adversário, anda em 
derredor, bramando 

como leão, buscando a 
quem possa tragar." 

1 Pedro 5:8

Meditação

Acredite você ou não, 
mas o mal é real. E 

existe um 
responsável que é 
nosso inimigo e ele 
não perde tempo e 
nem oportunidade 

para nos derrubar. O 
interessante que 
assim como diz o 

versículo, ele fica ao 
derredor fazendo 

barulho, isso porque 
ele trabalha com a 

mentira, o engano e 
a confusão, fazendo 
com que façamos as 
escolhas erradas. Por 
isso devemos vigiar e 
guardar a Palavra de 
Deus, para podermos 

andar no caminho 
certo, evitando dor e 

sofrimento.

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

03 FEVEREIRO

Informações pág. 03

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

Cofee Break das Mulheres da Gênesis
informações com Iolanda e Eleni

12 FEVEREIRO

Culto de Santa Ceia
e momento de consagração pela manhã, às 08h

18 a 21 FEVEREIRO

V Encontro de Jovens
durante o período carnavalesco

DICA DA SEMANA
DVD: THALLES AO VIVO - UMA HISTÓRIA ESCRITA PELO DEDO 
DE DEUS

Thalles Roberto está se destacando no meio gospel com 
diversos sucessos lançados, o último álbum que fará muito 
sucesso é ‘Uma História Escrita Pelo Dedo de Deus’ Gravado no 
Chevrolet Hall em Belo Horizonte com um público de seis mil 
pessoas. São 23 músicas entre elas inéditas e regravações de 
álbuns anteriores que com certeza vão cativar mais uma vez 
seus fãs.

DADOS TÉCNICOS: 

Ano: 2011 
Gênero: Adoração 
Duração: 180 minutos
Áudio: Português 2.0 e 5.1 
Classificação: Livre 
Tela: 16:09 
Procedência: Nacional 
Gravadora / Distribuidora: 
Graça Music 

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
02/02/12

DOM (M)
05/02/12

DOM (N)
05/02/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GELZA (8853-4703)

DC. GILVAN

DANIELLA

LUCIENE

MÁRCIO

VAL

-

-

-

-

-

IZABELLI

-

-

-

-

-

PB. DILSON

FABIANA

JAMESON

MADSON / CAYENNE

JARBAS / MARCELO

JORGE LEONARDO

FABIANO / ANT. ANDRADE

-



QUANTO CUSTA UMA PALAVRA?
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

(Pv 16.24) – “Palavras amigas são doces como mel - dão 
animo e criam novas forças”.

Quanto custo uma palavra amiga? Não custa nada, e com ela nós 
podemos tanto alimentar o coração de alguém, como levantar seu 
ânimo e transferir forças para ela. As palavras agradáveis têm um 
valor terapêutico, fazem muito bem a alma e também ao corpo. É 
curioso como uma palavra pode mudar o curso de uma crise, de 
uma situação difícil. Mesmo assim, temos silenciado quando 
deveríamos falar, e temos falado quando deveríamos calar.

Nossa língua tem que estar a serviço da cura, devemos liberar 
palavras que produzam vida, que elevem o ânimo das pessoas, que 
mudem histórias. Uma boa palavra serve de remédio para o corpo, 
produz a restauração do ânimo, e nos capacita para vencer. Jesus 
usou de maneira singular a palavra para produzir vida e cura nas 
pessoas. Sempre que alguém se aproximava dele com alguma 
ferida na alma, vivendo em estado de amargura, machucado, 
buscando socorro, saía de coração aliviado e com a alma curada 
pelo poder da palavra que Jesus liberava. Suas palavras são um 
anestésico para os enfermos, um bálsamo para os feridos, como 
gotas de orvalho para o sedento, uma injeção de esperança para os 
cansados e norte para os que andavam sem rumo. Precisamos 
aprender com Jesus.

Uma palavra da menina escrava na casa de Naamã salvou a vida do 
general. Ponha-se no lugar dela. Vivia uma vida estável no seu 
país, na casa de seus pais, junto com seus irmãos. Repentinamente 
uma nação estrangeira vem e ataca sua nação. Ela é arrancada à 
força da presença dos seus familiares, e escravizada.  
Emocionalmente não tinha motivos para abençoar a vida do seu 
algoz. Ela troca mágoa, ódio, rancor, amargura, por uma porção de 
fé naquele momento. Fez o que poucos fariam, pois renunciando 
toda sua dor por ter sido arrancada da sua nação, da sua casa, abre 
sua boca e libera através de uma palavra de fé um conselho que 
mudaria a vida de Naamã, vejam: (II Rs 5.3) Um dia a menina 
disse à sua patroa: "Senhora, eu gostaria que o meu patrão 
procurasse o profeta em Samaria; tenho certeza de que ele 
ficaria curado da lepra!” Ele viu na palavra daquela jovem de 
Deus o seu escape, e resolveu cumpri-la. Pede permissão ao rei e 
vai em busca de um encontro com o homem de Deus em Samaria 
buscar o seu milagre. Recebeu a cura maravilhosa de que tanto 
necessitava, e pensar que tudo com uma palavra. 

Deus nos criou com esta capacidade incrível de comunicação, e 
muitas vezes temos perdido a oportunidade de nos utilizar da 
palavra como instrumento profético de cura, de orientação, de 
evangelismo ou até de restauração. Algumas vezes temos boas 
justificativas para não fazê-lo. Mas vejam que lição maravilhosa 
nos deu esta moça. As nossas razões certamente são menores que 
as dela, ela sim tinha razões legítimas para recolher uma palavra 
de bênção ao seu algoz. Sua palavra nos permitiu conhecer o que 
Deus pode fazer quando renunciamos a dor, o orgulho, a mágoa, o 
ódio e o rancor para com a nossa palavra abençoar a vida de uma 
pessoa com necessidade de Deus. Ainda que este necessitado seja 
um algoz da nossa vida, é isto o que Deus espera de nós. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
29.Jan : Gilma Lina Caldas Vieira

29.Jan : Arnaldo Tavares Lima

30.Jan : Jorge Valdo dos Santos Azevedo

31.Jan : Eliluce Gomes da Silva

02.Fev : Joana D’arc Fortunato da Silva

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.

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

VISITA ESPECIAL PRÓXIMA QUINTA

Dia 02 de fevereiro, quinta-feira, teremos em 
nossa igreja a missionária americana Bethany 
Hermes, ela já passou por vários paises 
(Itália, Coréia, África, Zambia, etc) ensinando 
como formar líderes com potencial. Contamos 
com a sua presença, sabemos que será uma 
benção para nossa igreja, chame outros 
amigos para fazer parte desta benção.

AÇÃO SOCIAL

Informamos que no dia 12 de fevereiro 
estaremos realizando mais um feirão de 
novos e usados. Faça sua doação. Também 
estamos recebendo alimentos não 
perecíevis para ajudar nossos irmãos 
carentes e necessitados. Contamos com 
sua colaboração.

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.

COMUNICADO IMPORTANTE

Comunicamos que a partir de FEVEREIRO, os 
líderes e responsáveis que desejem passar avisos em 
vídeo, slides, áudio ou qualquer formato que 
necessite ser projetado no data show aos domingos à 
noite, que os avisos devem ser passados ao 
projetista da manhã com antecedência, para que o 
culto da noite possa ocorrer em um melhor 
andamento. Caso não seja possível, em último caso, 
pedimos que seja passado até às 17h. Fiquem 
atentos! Contamos com a compreensão e o empenho 
de todos. 


