
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, 12 de fevereiro de 2012 - Nº226

Ano V

informativo semanal

"Sujeitai-vos, 
portanto, a Deus; 

mas resisti ao diabo, 
e ele fugirá de vós." 

Tiago 4:7

Meditação

Devemos nos sujeitar 
a Deus e andar em 
conformidade com a 
Sua palavra, vivendo 

o evangelho com 
obediência, santidade 
e novidade de vida. 
Através da oração, 

jejum, alimento 
sólido e fruto do 

Espírito, poderemos 
resistir, opor-se, fazer 
frente, defender-se, e 
enfrentar os dardos 
inflamados do diabo. 

Quando nos 
sujeitamos a Deus 

somos revestidos de 
poder, unção e 

autoridade, e então 
resistimos ao diabo, 

ladrão, pai da 
mentira, acusador e 

príncipe das trevas, e 
ele sem ter como nos 
vencer é obrigado a 

fugir. Aleluia.

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
CD: IMAGEM E SEMELHANÇA - PG

A gravação do CD e DVD foi feita 
em setembro, na Igreja Bíblica 
da Paz, em São Paulo. "Foi uma 
noite especial! Tivemos a chance 
de produzir um evento como 
nunca havia feito em meu 
ministério e isso me encheu de 
alegria, por ver a mão de Deus 
de forma tão especial em nossas 
vidas naquele lugar", disse o 
cantor. "Fomos criados a 
Imagem & Semelhança de Deus 
para o cumprimento de Seu 
propósito! E com este CD, declaro que o melhor de Deus 
chegou para nossas vidas! Aproveite o prêmio da Salvação 
dada através de Cristo Jesus a nós", disse PG. A gravação 
diversas participações especiais, entre eles Fernanda Brum, 
Celinha Batista, Erika Ekstein, Gabi Cecon, Grupo de Teatro 
Jeová Nissi. 

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
16/02/12

DOM (M)
19/02/12

DOM (N)
19/02/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JORGE VALDO (8827-7316)

NALDA

MARIA JOSÉ

ROSÁRIA

ULISSES

ELIANE

-

-

-

Vigília
organizada pela Diaconia

RETIRO ESPIRITUAL



A CRISE DE IDENTIDADE DA IGREJA
Missionária Rita Lima

FIM!

“Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”. 
(1 Pd 2:9)

Vivemos numa nova era, a qual é conhecida como era da pós-
modernidade. Vemos que esta era é marcada pelo capitalismo mais 
acentuado, o secularismo, o relativismo e o individualismo. É fato, que 
muitas coisas vão perdendo o valor, por exemplo: ninguém tem tempo 
para nada; as coisas que antes eram valorizadas, como a família, a igreja, 
as boas condutas morais, tem sido vulgarizadas; o ter vale mais do que o 
ser. Em meio a esta crise de identidade, a igreja também tem sido 
influenciada. Pois tem perdido o seu foco e o propósito porque ela existe. É 
interessante que das grandes empresas às micro-empresas, todas têm 
sua caracterização ou sua identidade bem definida, a qual serve como 
foco para o seu desenvolvimento. Todas elas sabem responder: Quem 
Somos; Missão; Visão; Valores. Será que você, como igreja do Senhor 
Jesus, pode responder: Quem você é; Por que está aqui; Para quê está 
aqui; quais são seus valores, seu manual de conduta. Convido-lhe a 
refletir o que as escrituras dizem sobre a identidade da igreja, de acordo 
com o texto acima:

QUEM SOMOS: Somos raça eleita – fomos eleitos por Deus. “Ele nos 
escolheu, nele, antes da fundação do mundo”Ef.1:4a. Todos os que 
mediante a fé receberam a salvação em Cristo Jesus, faz parte dessa raça 
de eleitos, que tem o mesmo sangue, do próprio Cristo que foi derramado 
na cruz do calvário.
Somos sacerdócio real – recebemos o ofício sacerdotal. Fazemos parte de 
um reino de sacerdotes, onde o Rei é Jesus Cristo. O que antes da nova 
aliança era apenas para os sacerdotes, hoje temos acesso livre ao trono 
da graça, e podemos representar o povo diante de Deus. Ex. 19:6; Tt 2:14
Somos nação santa – Ele nos fez um único povo, santo, separado para Ele. 
Sem a santificação não veremos o Senhor; Sede santos porque Eu sou 
santo” 1 Pd 1:16. 
Somos propriedade exclusiva – a partir do momento que confessamos 
Jesus como Senhor, confirmamos que Ele é o nosso dono. Deus confirma 
que somos Dele! Ex.19:5-6; Dt 7:6; Tt 2:14.

NOSSA MISSÃO: Deus nos deu essa identidade com um propósito bem 
definido: “a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das 
trevas para sua maravilhosa luz” Portanto, a missão da igreja é proclamar! 
Fazer discípulos de todas as nações! Mt.28:19
“Se a igreja não discipular as nações, as nações discipularão a igreja”. 
(Darrow Miller). Se não discipularmos nesta era, ela nos discipulará!

NOSSA VISÃO: Que a glória de Deus seja vista em toda terra! A visão da 
igreja é glorificar a Deus! A sua glória deve ser refletida na vida da igreja, 
na sua vida! “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. 
A ele a glória eternamente. Amém”. Rm 11:36

NOSOS VALORES: Amar a Deus sobre todas as coisas; e amar ao 
próximo como a nós mesmos. (Mt 22:37-38)
Durante toda a história do Cristianismo, a igreja passou por crises de 
identidade. Entretanto, sempre houve um remanescente que entendia 
bem qual sua identidade, sua missão, visão e valores. Homens que 
abriram mão de status, bens, e até mesmo de suas vidas por que não 
permitiram que a sua geração os corrompessem, os ofuscassem. Pelo 
contrário, eles fizeram diferença e contribuíram no avanço do Reino do 
Senhor! E você...  
A palavra de Jesus Cristo permanece valendo para nossos dias: “Tu és 
pedra, e sobre esta Pedra (pedra principal), edificarei a minha igreja e as 
portas do inferno não prevalecerão sobre ela”.  Mt 16:18

12.Fev : Renata Coely S. Araújo

15.Fev : Antônio Lima Morais

15.Fev : Elayne Barros G. M. Caloête

16.Fev : Carolina Neris Barbosa

18.Fev : Francisco Luís Assunção

Todos os domingos

das 17h30 às 17h55
no templo da igreja

.

Organização: Min. de Louvor

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

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!

V ENCONTRO DE JOVENS

Informamos a todos que HOJE é o último dia 
para as incrições no V Encontro de Jovens. Se 
você ainda não fez sua inscrição, procure a 
Katiane ou a Gisele após o culto.

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!

    Tema: Casa 
    Onde: Espaço Verde

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. Voltaremos às atividades normais a partir da 
quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Pedimos que fiquem 
atentos a esta programação durante estes dias.

Gestão de Ministérios

PROCURA-SE!

Se você tem habilidade para escrever, editar vídeos e texto, 
fotografar, filmar ou diagramar e quer usar esse talento para 
Deus, o que está esperando para fazer parte do Ministério de 
Comunicação? Aqui é o seu lugar! Mais informações com Rose 
(8832-7163) ou através do e-mail:

comunicacao@ibgenesis.com.br

"Pois foi Deus quem nos fez o que 
somos agora; em nossa união com 
Cristo Jesus, Ele nos criou para que 
fizéssemos as boas obras que Ele já 
havia preparado para nós" Ef. 2.10

Ministério de Comunicação

CURSO DE MINISTRO DE LOUVOR

A partir do mês de MARÇO, cinco integrantes do nosso 
Ministério de Louvor estarão participando de um curso de 
Ministro de Louvor. São eles: Marcus, Everton, Lisiane, Edclecia 
e Isabel.  O curso será promovido pelo Ministério EQUIPARTE. 
Coloque esses levitas em suas orações, que Deus os abençoe.

Ministério de Louvor

24.FEV
18h às 00h
na Gênesis 

VIGÍLIA

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

TARDE COM O SENHOR

CULTO DE CURA 

E LIBERTAÇÃO

todas as quartas-feiras

das 15h às 17h na Gênesis


