
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica

16:30 - Intercessão
17:30 - 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)
19:00 - Futebol Masculino

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
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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, 25 de março de 2012 - Nº230

Ano V

informativo semanal

"Lâmpada para os 
meus pés é a tua 

palavra e, luz para 
os meus caminhos." 
Salmos 119:105

Meditação

Deus é luz e Sua 
palavra ilumina 
nossa mente, 
nosso coração, 

nossa vida. 
Quando meditamos 

na palavra, toda 
escuridão, trevas, 

sofrimento, engano 
e mentira 

começam a ser 
eliminados da 
nossas vidas. 

Passamos a olhar a 
vida com outros 

olhos, e 
começamos a 

encontrar 
caminhos melhores 

e novas 
oportunidades a 

cada dia.

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

30 MARÇO

Informações pág. 03

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

31 MARÇO

Vigília
com a presença do Pr. 

08 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
29/03/12

DOM (N)
01/04/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JAMESON (8725-7031)

PR. CÍCERO

LANA

IZABELLI

J. LEONARDO

CIDA

-

-

-

Culto de Santa Ceia e Páscoa
culto especial em comemoração à Páscoa

DOM (M)
01/04/12

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

MIRLANE

GILVAN

HÉLIO / DANIELLA

EDILENE / GELZA / EDUARDO P.

ARLEY

BONIFÁCIO / NATALÍCIO

-

Oficina de Casais
para casais membros da Gênesis

No dia 31 de março (próximo Sábado) haverá o Canta Recife 
2012 no Chevrollet Hall, o maior evento de louvor e adoração 
do nordeste. O evento conta com a participação de cantores 
como Fernanda Brum, Fernandinho, Diante do Trono e 
Palavrantiga. Desta forma, nosso irmão Ronaldy está 
montando uma caravana Com Cristo eu fui!!! para que você 
possa ir e voltar se maiores preocupações. Veja abaixo 
algumas informações sobre a caravana:

Saída da igreja às 14h30 no dia 31 de março;
Transporte de ida + volta + lanche = R$ 40,00 (sem ingresso);
Ônibus confortável com ar-condicionado, geladeira, banheiro, 
som, etc.
Ingresso social para quem não tem carteira de estudante = R$ 
40,00 + 1kg de alimento; Estudante = R$ 30,00 e Inteira = R$ 
60,00;
Você pode optar por comprar a passagem + o ingresso 
adicionando o valor do ingresso nas passagens;

Mais informações pelos fones 8817-7005 / 9900-5218 e no Facebook: 
www.facebook.com/comcristoeufui

DICA DA SEMANA
CARAVANA PARA O CANTA RECIFE



A IMPORTÂNCIA DAS ESCOLHAS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Gn 3.1) – “De todos os animais que Deus criou, o mais 
astuto era a serpente. A serpente aproximou-se então 
perguntou à mulher: "Será verdade?! Nenhuma fruta do 
jardim?! Deus disse que vocês não podem comer nem uma 
só fruta?!"

Somos o que escolhemos na vida. O grande problema das escolhas 
é que nem sempre temos uma orientação clara acerca da vontade 
de Deus para nossas vidas. Quando isto acontece, temos que nos 
guiar pelos princípios. Ou seja, quais são os princípios de Deus para 
esta escolha? Esta sempre é a pergunta que nos auxilia a 
escolhermos sem prejuízos para nossas vidas.

Nós temos um segundo problema, e ele é que muitas vezes temos 
uma revelação clara de Deus para as escolhas que faremos, mas 
isto não significa que não seremos assediados pelo inimigo para 
mudarmos estas escolhas. No texto temos um exemplo claro, Deus 
havia revelado a escolha certa a ser feita. A proibição com relação a 
um único fruto estava dada, e percebam a astúcia do inimigo. Ele 
usa a tática de gerar dúvidas com uma pergunta. Ele sabe que 
quando estamos com dúvidas normalmente não reagimos bem. 
Faz mais, lança sobre a ordem divina um princípio de injustiça que 
não faz parte do caráter de Deus. Jamais ele proibiu que comessem 
nenhuma só fruta, mas apenas de um tipo de fruta.  Queria testar a 
obediência do homem às suas ordens.

É fácil condenarmos a ação de Adão e Eva, mas antes que isto 
aconteça é bom olhar como nos comportamos em situações 
semelhantes. Tem pessoas que na dúvida lembram do seu tempo 
de criança de decidem assim: “Minha mãe mandou dizer que eu 
decida por esta aqui”.  Quase sempre decidimos no primeiro caso 
por intuição, por desejo interior, pelos sentimentos do coração, que 
a Bíblia diz que é enganoso e pode nos levar na maioria das vezes a 
decidir errado. Não visitamos em nossas consciências os princípios 
divinos. Já no segundo caso, também não temos facilidade de 
mantermos firme às decisões de Deus para nós. Somos testados 
diariamente nas nossas convicções, e como Eva, até tentados a 
desistir delas. Na nossa natureza humana, frágil, falha, 
deveríamos não dar ouvidos a vozes que não provem de Deus. Aqui 
temos outro princípio a ser seguido, que pode inclusive receber um 
auxílio de outra pergunta: “Quem me aconselha tem os princípios 
divinos em sua vida?” Se Eva houvesse feito esta pergunta não 
teria decidido errado.

A queda do primeiro casal está amplamente relacionada à 
distração. Jamais errariam se estivessem ligados no que Deus 
havia ordenado. Conosco não é diferente, na maioria das decisões 
importantes, não reservamos um tempo para estarmos atentos na 
vontade e nos princípios divinos, conferindo o que Ele revelou a 
nós.

Decisões erradas são determinantes para o nosso futuro, então, 
antes de decidir use os princípios de Deus para os casos da falta de 
uma revelação clara acerca do que deve fazer, e tendo revelação, 
fique atento, não negocie com ninguém o que Ele já revelou. 
Decidindo corretamente, certamente teremos um futuro próspero 
e abençoado na presença de Deus. 

25.Mar : Gabriella Keren Silva Lima

26.Mar : Carina Gomes Tenório

27.Mar : Wilson Dantas Pereira Júnior

27.Mar : Cláudia Fernanda Justino Monteiro

28.Mar : Ingrid Kellmanns de Araújo Dantas

29.Mar : Edilene Maria Marques da Silva

29.Mar : Eguinard de Carvalho Portela Neto

30.Mar : Clemilda Maria dos Santos

30.Mar : Marlon Araújo Gomes

31.Mar : Sigrid Menezes da Silva Florencio

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

COMUNIQUE-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

 9980-8222

) 8801-5235

) 9324-7308

) 8801-5735

) 8854-7688

) 8801-6164

) 9118-0331

) 8833-5129

) 8857-4616

)

) 

INFORMATIVO

Em breve teremos novidade sobre este informativo. Estamos 
reformulando nosso informativo para que ele fique ainda mais 
bonito e interativo e queremos sua participação. Participe e dê 
sua opinião sobre O QUE VOCÊ MUDARIA NO NOSSO 
INFORMATIVO? Entre no site da nossa igreja e deixe sua 
opinião através do CONTATO, ou se preferir, envie um e-mail 
com sua opinião até o dia 15 de abril para:

ou 
comunicacao@ibgenesis.com.br 

secretaria@ibgenesis.com.br

MEDIA CENTER

O media center é a central 
multimídia do nosso site. Nela estão 
disponíveis palavras em texto, 
palavras em áudio para ouvir, baixar 
para seu computador ou ainda 
acompanhar através do esboço e/ou 
slide, fotos, vídeos, informativos e 
estudos enviados pelos nossos 
pastores. Além disso você poderá 
deixar seu comentário através da 
sua conta no Facebook. Não deixe de 
conferir, acompanhar e conhecer mais de perto nossas 
atividades e eventos através desta ferramenta fantástica. 
Visite nosso site no www.ibgenesis.com.br e clique em 
media center. Aproveite!

ESTUDE A BÍBLIA

O crescimento na vida cristã não é algo automático. É necessário 
empenho no estudo da Bíblia. Na Escola Bíblica Dominical temos 
a oportunidade de estudar profundamente as Escrituras 
Sagradas. Estude a Bíblia a fundo conosco na Escola Bíblica 
Dominical e desfrute das maravilhosas promessas do Senhor.

EBD  ::  Domingos às 9h  ::  na Gênesis

VOCÊ NO INFOR

Você deseja participar da construção de 
nosso informativo? Então mande 
testemunhos, matérias e sugestões para 
que possamos melhorá-lo ainda mais. 
Caso queira participar mande suas 
notícias para o e-mail:

 secretaria@ibgenesis.com.br

VIGÍLIA

Quando foi a última vez que você foi à uma 
vigília? Venha participar de mais uma noite 
de oração, louvor, testemunho e reflexões 
bíblicas. Na próxima sexta-feira estará 
presente na vigília o Pr. Moisés Handa 
(Angolano) da Igreja Batista 
Internacional Betesda e você é nosso 
convidado especial! Convide pessoas e 
receba mais esta bênção da parte de 
Deus! Não perca!

30.MAR  |  18h às 00h  |  na Gênesis 

Pr. Moisés Handa


