
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, 05 de fevereiro de 2012 - Nº225

Ano V

informativo semanal

"O SENHOR te 
guardará de todo 

mal; guardará a tua 
alma. O SENHOR 

guardará a tua saída 
e a tua entrada, 

desde agora e para 
sempre." 

Salmos 121:7-8

Meditação

Nossas vidas não são 
vividas indepen-
dentemente. O 

Senhor está conosco 
pessoalmente. Ele 

segura nosso futuro 
e nossa segurança 
nas Suas mãos. 

Nossa libertação é 
garantida; ou 

libertação da morte, 
que significa serviço 
a Ele, ou libertação 
para Ele através da 
morte, que significa 
liberdade dos limites 
da mortalidade e a 

guerra com o 
pecado. O Senhor 

nos guardará de todo 
mal!

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

12 FEVEREIRO

Informações pág. 03

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

18 a 21 FEVEREIRO

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

24 FEVEREIRO

V Encontro de Jovens
durante o período carnavalesco

DICA DA SEMANA
SORTEIO DE JANTAR NA 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.

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
09/02/12

DOM (M)
12/02/12

DOM (N)
12/02/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (9978-0235)

DC. MARCELO

JANE

MARCOS BENTO

ALOÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

-

-

ELENI

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

ELENI

BONIFÁCIO

ISAAC / KATIANE

ANTÔNIO LIMA / CÉLIA

CARLOS ANDRÉ

ANDRÉ ELI / HÉLIO

-

Vigília
organizada pela Diaconia

TARDE COM O SENHOR
“... por que eu sou o Senhor, que te sara.” - (Ex 26.15b)

Venha participar conosco dos cultos que estão ocorrendo todas 
as quartas na Gênesis. São momentos maravilhosos na 
presença do Senhor. Venha e traga amigos.

CULTO DE CURA 

E LIBERTAÇÃO

todas as quartas-feiras

das 15h às 17h na Gênesis



VIGÍLIA

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

27.FEV
18h às 00h
na Gênesis 

JESUS! FANTASMA? DESCONHECIDO?
Pr. Guilherme Guia (pastorguilherme@ibgenesis.com.br)

FIM!

“Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, 
assustaram-se e disseram: É um fantasma. E gritaram de 
medo.” (Mateus 14.26)

Jesus Cristo, um nome mundialmente conhecido. Uma personalidade 
que, de tão marcante, divide o mundo entre cristãos e não cristãos. 
Biblicamente há outros nomes atribuídos também para Jesus, como 
Emanuel, por exemplo. O profeta Isaías proclama ainda outra lista de 
nomes: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz. (Livro do profeta Isaías 9.6). Poderíamos listar ainda 
outros nomes mais. Porém, seríamos capazes de reconhecer Jesus?

Pensemos numa situação, bem cotidiana: algumas vezes somos 
surpreendidos em algum lugar com a presença de alguém famoso, que 
estamos acostumados a ver na televisão. Pode ser num restaurante, 
num shopping, no saguão do aeroporto ou até no meio da rua. E aí 
temos certa dificuldade de reconhecer a pessoa, fora da telinha, sem a 
preparação normal que recebem para filmarem, agindo como pessoas 
comuns. Há quem custe a acreditar...

Por algumas vezes Jesus também não foi reconhecido. E o mais 
intrigante é que não foi reconhecido por pessoas muito amigas DELE. No 
texto de Mateus 14 os discípulos pensaram que Ele era um Fantasma. As 
circunstâncias “cegaram” os discípulos. Eles estavam aterrorizados, 
com medo de morrerem naufragando. A resposta de Jesus foi sublime. 
A narrativa de Mateus 14 continua em seu verso 27: “Jesus, porém, lhes 
falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais”. Então Jesus 
acalmou o vento e o coração dos discípulos.

Há algo em nossas vidas que esteja nos impedindo de reconhecermos o 
Senhor ao nosso lado? Os temores de nossa vida fazem-nos ver de 
forma embaçada, confundindo a glória do nosso Salvador com 
espectros frutos de nossa imaginação? Ele está tão próximo de nós e 
não temos ciência disso? 

Quem sabe não temos procurado o Senhor da forma errada, querendo 
encontrá-Lo da forma que melhor nos parecer, por vezes sem crer que é 
Ele quem define o andar da história, que não está preso aos padrões do 
tempo e espaço; e que Ele não se limita apenas ao que conseguimos 
entender?

Dois outros discípulos estiveram ainda por mais tempo com o Jesus 
ressurreto e não o reconheceram. O evangelho de Lucas narra essa 
história no capítulo 24.13-32. Eles falavam justamente sobre a notícia 
da ressurreição de Jesus, e como o próprio Jesus havia predito que 
assim aconteceria. Os três andaram por quilômetros conversando, e 
não O reconheceram. Apenas quando Ele partiu o pão foi que “a ficha 
caiu”!

Pode acontecer de estarmos tão envolvidos com os assuntos diversos, 
que o próprio Senhor tem sido negligenciado por nossas atenções. Ele 
está o tempo todo ao nosso lado, estamos em contato direto com Seus 
ensinos, e esses nos incomodam para voltarmos ao primeiro amor, 
como deveria acontecer com a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse. 
Isto é, não se esquecer do principal motivo de nos ocuparmos com as 
coisas do Senhor: Ele próprio.

Não devemos deixar que as circunstâncias da vida, que nossos temores, 
que nossos anseios e até que nossas devoções exacerbadas nos 
impeçam de reconhecer o nosso único e amado Salvador e Senhor em 
nossas vidas.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

05.Fev : Hérica Pereira dos Santos

05.Fev : Ana Karla Ferreira da Silva

06.Fev : Dione Araújo dos Santos

06.Fev : Myrian Victoria de Araújo Santos

06.Fev : Beatriz Verçosa Nicácio

07.Fev : Deise Araújo dos Santos

09.Fev : Maria Quitéria da Silva Souza

10.Fev : Jorge Leonardo

11.Fev : Noemy Marcelle de Medeiros Lopes

Todos os domingos
das 17h30 às 17h55

no templo da igreja
.

Organização: Min. de Louvor

SALA DE LEVITAS

Hoje retornamos com as aulas bíblicas da Sala de Levitas. O 
Ministério de Louvor tem buscado conhecer mais ao Senhor para 
servir melhor a sua noiva, a igreja. Não esqueçam de apresentar 
esse ministério em suas orações, pois grandes são as lutas, mas 
o nosso Guerreiro (Deus) é maior e está o nosso lado. Queremos 
ser bênção para vocês!

Sala de Levitas – aos domingos – na EBD (9h)

CAMISAS
GER. ATITUDE

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

adquira já. Aproveite 
enquanto ainda tem.

COMUNICADO IMPORTANTE

Comunicamos que a partir de HOJE, os líderes e 
responsáveis que desejarem 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. 

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

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL

Informamos a todos que do dia 18 ao dia 22 de fevereiro 
não teremos nenhuma atividade na igreja devido ao 
Encontro de Jovens e à ausência dos casais que irão para 
Arapiraca, nem mesmo durante a semana. Pedimos que 
fiquem atentos a esta programação durante estes dias.

Gestão de Ministérios

FAÇA SUA DOAÇÃO PARA O FEIRÃO

Próximo Domingo,  dia 12 de fevereiro estaremos realizando 
mais um feirão de novos e usados. Também estamos recebendo 
alimentos não perecíveis para ajudar nossos irmãos carentes e 
necessitados. Contamos com sua colaboração.


