
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, 15 de abril de 2012 - Nº232

Ano V

informativo semanal

"Porque aos seus 
anjos dará ordem a 
teu respeito, para 
te guardarem em 

todos os teus 
caminhos." 

Salmos 91:11

Meditação

Muitas vezes 

parece que 

escolhemos o 

caminho errado, 

mesmo assim a 

promessa de Deus 

é que em "todos" 

os caminhos 

estaremos 

guardados por 

Seus anjos. Neste 

versículo o Senhor 

mostra o quanto 

somos 

importantes, pois 

até mesmo aos 

anjos Ele dá 

ordens ao nosso 

respeito.

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

21 ABRIL

Informações pág. 03

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

22 ABRIL

Encontro de Levitas
com integrantes do Min. de Louvor

27, 28 e 29 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
19/04/12

DOM (N)
22/04/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

LUCIENE

DANIELLA

ROS. BARBOSA

JORGE LEON.

CIDA

-

-

-

ECC
Encontro de Casais com Cristo

DOM (M)
22/04/12

-

-

ANTONIO A.

-

-

-

-

-

PB. DILSON

EDILENE

BONIFÁCIO

JORGE VALDO/ELZA

MARCO BENTO/JANE/ELIANE

JARBAS

ISAAC/ULISSES

-

Culto temático
organizado pelo Min. de Louvor

Inovação e ousadia são características que 
acompanham Fernanda Brum desde que 
despontou na música gospel há 15 anos. 
Sempre abraçando causas, defendendo ideais e 
levantando bandeiras sociais. Este é primeiro 
projeto deste nível realizado dentro de uma 
comunidade não pacificada do Rio de Janeiro. O 
resultado histórico já pode ser conferido em 
DVD. 
A gravação aconteceu em maio do ano passado, na Praça 
Tropicalismo, no Centro Cultural Waly Salomão/AfroReggae. O 
projeto, que tem direção artística de Marina de Oliveira, foi 
desafiador, porém recompensador. Adaptar-se à arquitetura 
do local valorizando sua cultura e linguagem; deslocar equipes 
de áudio, vídeo, luz, produção e transformar a gravação em 
mais do que um registro audiovisual: um ato profético, de fé. 
Milhares de pessoas - não apenas moradores da comunidade - 
puderam presenciar uma noite de milagres, com todos unidos 
em uma única causa, um só coração.   
Inclui making off e o clipe Pavão, Pavãozinho.

DICA DA SEMANA
DVD: GLÓRIA IN RIO - FERNANDA BRUM



COINCIDÊNCIA OU PROVIDÊNCIA?
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

Gn 24.15 – “Ainda não tinha terminado a oração, 
quando chegou uma bela moça virgem chamada 
Rebeca”.

Se você é dos que acreditam em coincidência, hoje quero te 
apresentar uma história muito legal onde a personagem 
principal é a providência. Enquanto a coincidência ocorre 
fortuitamente, segundo a crença de muitos, a providência 
sempre será gerada e portanto pode acontecer no momento 
que eu necessitar. 

Alguns mordomos além de cuidar de todos os serviços da casa, 
ainda auxiliavam na administração dos bens dos seus 
senhores. Eliezer era um mordomo, mas não um mordomo 
comum, era mordomo da casa de Abraão. Abraão já estava 
velho, e por isto se preocupava com o futuro do seu filho 
Isaque que ainda não havia casado. Ele sabia que o passo do 
casamento é um dos mais sérios e definitivos da vida. 
Acertando aqui, a vida tende a ser muito agradável. Quem erra 
aqui, trilhará uma estrada de dores e sofrimento. Pensando 
nisto, “um dia Abraão falou com o mordomo da sua casa - 
seu criado mais antigo. Disse: Pense na seriedade do 
que vou falar. Quero que você prometa diante de Deus 
que não deixará meu filho casar com moça nenhuma 
deste país. Com nenhuma filha de cananeus. Prometa 
que irá à minha terra natal, procurar mulher para 
Isaque, entre os meus parentes de lá” (Gn 24.2-4). Sem 
conhecer outras missões pelas quais ele teve que 
desempenhar, afirmo sem medo de errar, esta era a missão da 
vida de Eliezer. A gravidade da tarefa está explícita na fala de 
Abraão. Ele era um pai apaixonado pelo filho, que sentindo a 
proximidade do fim da sua vida queria ver seu filho 
encaminhado.  O coração daquele mordomo se encheu de 
temores, amava seu senhor e não queria decepcioná-lo. 
Muitas perguntas passavam pela mente do mordomo: “E seu 
eu não achar uma moça? E se ela for feia e o meu senhor 
não gostar?” olha sua angústia estampada nestas perguntas: 
“E se a moça não quiser vir morar aqui? Isaque pode ir 
morar lá?” (5). 

Na época de Eliezer, quando um homem fazia um juramento, 
punha a mão embaixo da coxa e empenhava a palavra. Foi o 
que fez, demonstrando fidelidade a Abraão, e lhe dando a 
garantia de que se dedicaria aquela missão. Você acha que 
alguém assim poderia confiar em coincidência? Como 
não podia falhar, ele foi gerar a providência. Enquanto se 
dirigia para a terra que o seu senhor o direcionou, seu coração 
excitado com a possibilidade de executar com sucesso a sua 
missão, orou gerando a providência: (Gn 24.12, 13 e 14) - "Ó 
Senhor, Deus do meu senhor Abraão, orou ele em 
silêncio. Mostre bondade para com meu patrão, e ajude-
me a fazer o que ele me pediu. O Senhor vê que estou 
perto desta fonte. As moças da cidade vêm vindo tirar 
água. Peço isto: Quando eu pedir a uma delas água para 

16.Abr : Eduardo Pantaleão de Morais

16.Abr : Marli de Aguiar Pessoa

18.Abr : Marcus V. Alves da Silva Júnior

18.Abr : André Luiz da Silva

20.Abr : José Carlos dos Santos

20.Abr : Denis Luko Mendes

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 9371-1866

) 

) 8888-9889

) 8827-4671

) 9919-5710

) 9915-8355

)

DICIONÁRIO GÊNESIS

Você não precisa mais ficar sem entender 
algumas palavras que são ditas nas 
pregações ou que estão na Blíblia! Agora 
você não só vai conhecer melhor o 
vocabulário cristão, como também vai 
poder usar esses termos no seu dia a dia.

*CÍNGULO - É de origem romana e 
funciona como peça complementar da túnica. Na Idade Média, 
era feito de linho, em formato de uma faixa com seis ou sete 
centímetros de largura. O uso do Cíngulo, em forma de cordão, 
generalizou-se depois do século XV.

*CREDÊNCIA - Pequena mesa, colocada nas proximidades do 
altar, sobre a qual se coloca objetos que vão ser utilizados 
durante a celebração, especialmente no momento do ofertório, 
como por exemplo: o pão, o vinho, o cálice, a patena, a água 
etc.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Nos dias 27, 28 e 29 de abril realizaremos o nosso 7º ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O 
ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização das 
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a 
partir da família, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a 
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca 
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso 
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A 
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a 
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias 
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a 
estarem orando por mais este grande evento evangelístico de 
nossa igreja. Contamos com a oração de todos vocês!

GRUPOS PEQUENOS

Ao olharmos para a igreja do Novo Testamento veremos que as 
reuniões nas casas eram essenciais para o cumprimento da sua 
missão. O grupo pequeno não é uma invenção moderna, mas 
uma adaptação de algo que esteve presente desde o inicio da 
igreja cristã. Estas reuniões não eram somente encontros de 
comunhão, mas também, uma estratégia eficiente para a 
pregação do evangelho, edificação e pastoreio mútuo. É 
exatamente isto que pretendemos com grupos pequenos: 
retomar alguns princípios básicos da vida cristã e fortalecer 
ainda mais o espírito de comunidade.

JÁ OROU? ORE MAIS!

Estamos precisando de pessoas que 
se comprometam a orar pelo ECC, 
um evento que é muito visado pelo 
inimigo porque produz resultados 
surpreendentes no reino de Deus: 
restaura famílias e as traz para 
Cristo. Quando a igreja ora Deus 
começa a agir. Por isso não deixe de 
incluir o ECC em suas orações. Deus 
tem feito grandes coisas através 
deste trabalho e com certeza 
continuará a fazer, mas vamos fazer 
nossa parte e nos dedicar em 
oração, amém?!

beber, que a resposta mostre se é ela ou não a que 
procuro. Se ela disser logo: sim, beba à vontade. E vou dar 
de beber aos seus camelos também, essa será a mulher 
que o Senhor escolheu para casar com Isaque. E assim 
saberei que o Senhor já mostrou a Sua bondade para com 
o meu patrão neste assunto".

Pela providência divina, quando Eliezer chegou a Mesopotâmia 
na cidade de Naor, à beira de um poço de água onde seus 
camelos poderiam matar a sede, encontrou a moça que 
procurava. Além de reunir todas as condições especificadas por 
Abraão, era linda, descomprometida e se ofereceu para dar água 
aos dez camelos que Eliezer trazia consigo. A moça não só 
aceitou o pedido de casamento, como também nos deixou uma 
grande lição: a de que entre a coincidência e a providência, 
sempre é melhor a providência. Até porque a primeira nem sei 
se existe, e à segunda posso gerar em oração ao Senhor sempre 
que necessário for.


