
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, 06 de maio de 2012 - Nº233

Ano V

informativo semanal

"A vossa palavra seja 
sempre agradável, 
temperada com sal, 
para saberdes como 
deveis responder a 

cada um." 
Colossenses 4:6

Meditação

Aqui aprendemos 
que é preciso 

articular bem as 
palavras, usar o 

vocabulário correto, 
o tom de voz 

adequado, para 
saber falar a cada 
tipo de pessoa. É 

importante sempre 
ter uma atitude 

positiva e ter uma 
conversa 

agradável. Sal em 
excesso fica 

salgado, e pouco 
sal também não é 

bom, por isso 
devemos ter 
equilíbrio e 
moderação.

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 MAIO

Informações pág. 03

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

13 MAIO

Culto Jovem
organizado pelo Geração Atitude

13 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
10/05/12

DOM (N)
13/05/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GILVAN (8816-2412)

NALDA

NIREIDE

LUCIENE

JORGE L.

CIDA

-

-

-

Dia das Mães
com programação especial na EBD

DOM (M)
13/05/12

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

PB. DILSON

ANGÉLICA

ANTONIEL

NATALÍCIO / LANA

HÉLIO / DANIELLA / MIRLANE

ARLEY

VINÍCIUS / CARLOS ANDRÉ

EDUARDO E RENATA

Culto de Santa Ceia
culto especial em memória ao sacrifício de Cristo

VOICES PARA SEMPRE 
apresenta uma variedade de 
ritmos, marca registrada do 
grupo, em canções com 
t e m a s  c o m o  
encorajamento, renovação 
espiritual e, claro, adoração 
a Deus. Mas, calma, tem 
lindas baladas e até música 
romântica no repertório, 
s im . . .  E  o  t ime  d e  
compositores também vem 
cheio de novidades. Ainda 
mais  ec lét ico.O novo 
trabalho do grupo sintetiza 15 anos de estrada de forma 
singular, com destaque carinhoso para as reinvenções sonoras 
e grande contribuição à música gospel brasileira. Com mais 
inovações e muita dedicação de Fernanda Brum, Marina de 
Oliveira, Lilian Azevedo, Liz Lanne e Eyshila.

DICA DA SEMANA
CD: VOICES PARA SEMPRE - GRUPO VOICES



A VIDA É UMA GRANDE VIAGEM
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

Deus nos deu a vida de presente. Mas a questão é: “quanto temos valorizado 
este presente?” Sabemos que ela é um teste de qualificação. Por exemplo, 
quando o povo hebreu foi liberto do Egito, passou quarenta anos dando 
voltas porque não tinham a aprovação divina para entrada na terra 
prometida. Isto fala muito aos nossos corações, porque o difícil não foi sair 
do Egito. Isto foi até fácil, pois Deus proporcionou através de meios 
miraculosos (as dez pragas do Egito) a saída do seu povo. O difícil foi tirar o 
Egito do coração do povo hebreu.

Às vezes necessitamos mesmo de travessias difíceis para purificarmos 
nossas mentes, para aprendermos a confiar em Deus, a descansarmos nas 
suas promessas, a limparmos do nosso espírito as experiências que não 
edificam e que não constroem valores positivos. 

Conta-se a história de um homem que queria muito viajar de navio. 
Economizou durante muito tempo, sonhando um dia realizar o seu desejo. E 
assim foi. Comprou a sua passagem. No dia do embarque, os abraços da 
família. Ficaria fora por 14 dias. Levava consigo uma mala, que ninguém 
sabia o que tudo levava aí dentro.

A viagem foi tranqüila. Parecia lenta, mas olhando para a água, até que o 
navio estava indo bem rápido.

Na hora das refeições esse marinheiro de primeira viagem nunca aparecia. 
Já se haviam passado três dias e na hora das refeições, aquele homem se 
metia no quarto e ali ficava.

Movidos pela curiosidade dois amigos foram dar uma espiadinha pela 
pequena janela, para ver o que o homem estava fazendo no quarto na hora 
das refeições. E viram que ele comia bolachas em seu quarto. Os amigos 
então tocaram na porta e conversaram com aquele homem. Perguntaram-
lhe se havia alguma razão por estar alimentando-se com bolachas o tempo 
todo. Aquele homem lhes disse então que havia economizado dinheiro para 
realizar o seu sonho, mas que não tinha o suficiente para as refeições no 
restaurante do navio. Por isso, na hora das refeições ia para o seu quarto e 
comia bolachas. Os dois amigos então lhe disseram: Meu caro amigo, 
porque não nos disseste nada disso antes? As refeições que servem no 
restaurante do navio fazem parte da passagem. Ao comprar a passagem 
você tem também o direito a todas as refeições que servem no navio. 

A pequena estória narrada agora serve de ensino para a nossa grande 
viagem aqui. Quando Deus em Cristo nos libertou do pagamento que nós 
devíamos, também nos liberou dons que nos capacitam a viver uma vida 
abundante, cheia de visitações extraordinárias do seu Espírito. Não 
precisamos passar esta travessia comendo bolachas, vivendo a míngua, 
deixando de desfrutar do melhor da viagem. Na travessia do deserto, nem 
que desejassem eles teriam condições de prover alimentos para uma 
multidão tão grande. Mas Deus providenciava a necessidade de cada dia, 
tanto é que eles não poderiam juntar maná de um dia para o outro porque 
ele apodrecia. Este é um grande ensino. Aprendemos a armazenar no verão 
para atravessar o inverno, como fazem as formigas. Mas, pensando bem, o 
belíssimo exemplo da formiga não serve para o plano espiritual, para uma 
travessia gloriosa de vida na presença de Deus.

Tenho observado pessoas que perdem o melhor da viagem por não 
conhecerem o plano perfeito de Deus para ela. Uns ficam com o coração 
preso a uma dor do passado, outros não avançam com medo do futuro, e 
ainda outros deixam de experimentar prazeres incríveis por não 
conhecerem o direito de filhos conquistado para nós por Cristo na cruz. 
Portanto, se sua vida é uma viagem, desfrute da paisagem, usufrua do 
alimento, descanse na travessia, tudo já foi pago na cruz. A instabilidade 
sempre tão presente na vida não pode servir de agente balizador na nossa 
caminhada, isto são para os que não creem em Deus. Nós somos outro povo, 
somos os filhos de Deus, e isto por si só já nos faz muito diferentes. Presos 
emocionalmente ao Egito, o povo daquela travessia teve que demorar muito 
tempo para aprender uma coisa simples: “As bênçãos da travessia 
caminham com a ajuda de Deus”.

09.Mai : Rosângela Pereira A. dos Santos

11.Mai : Jaquelinde de França Assunção

11.Mai : Márcio Lopes dos Santos

12.Mai : Alexandre Gomes de Andrade

12.Mai : Valdilene Rodrigues da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 8844-6150

) 9141-8034

) 8863-7512

) 8867-8992

) 8851-7150

)

DICIONÁRIO GÊNESIS

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

*FARISEU - Partido religioso dos judeus 
que enfatizam a prática da lei e suas posteriores 
interpretações.

*SAMARIA - Região intermediária entre o norte e o sul, que 
era evitada pelos judeus. Os samaritanos eram um povo 
mestiço, formado por israelitas que se uniram a outros povos 
durante o período de cativeiro.

INTERCESSÃO

Interceder é colocar-se no lugar de 
outro e pleitear a sua causa, como 
se fora sua própria. É estar entre 
Deus e os homens, a favor destes, 
tomando seu lugar e sentindo sua 
necessidade de tal maneira que 
luta em oração até a vitória na vida 
daquele por quem intercede. Há 
muitas definições que nós 
poderíamos dar sobre intercessão. 
A mais simples está na Bíblia: "Orai 
uns pelos outros" (Tg. 5:16). Toda 
a Igreja é chamada ao fascinante 
ministério da intercessão. O 
intercessor é o que vai a Deus não 
por causa de si mesmo, mas por 
causa dos outros.

A intercessão deve ser uma das 
prioridades da vida do cristão. Todo 

crente é chamado a interceder. Desperte para a intercessão: 
Lembre-se que você foi chamado para fazer a diferença em meio 
a uma geração corrompida pelo pecado. Assuma o compromisso 
de interceder pelo livramento e proteção dos justos que estão 
em um contexto de corrupção, e uma infinidade de pecados. 

Se você tem este desejo ou sente que este é o seu chamado, 
procure a irmã Maria José ao final do culto e tome este propósito 
para sua vida.

Ministério de Intercessão

12.MAI
na Gênesis

19h

NÃO PERCA!

CHÁ DE MULHERES

As mulheres da Gênesis estão organizando 
um Chá de Mulheres que acontecerá no dia 
26 de maio, às 17h, no templo de nossa 
igreja e contará com a presença da 
Preletora Prª Adélia Torres (Assembléia de 
Deus Bom Retiro). Os convites individuais 
estão sendo vendidos pelo valor de R$ 
12,00 e se você deseja participar basta 
procurar as irmãs Iolanda, Eleni ou Maria 
José. Aproveite!

CONSAGRAÇÃO DE SANTA CEIA

Venha dedicar o Domingo de santa ceia ao Senhor. Participe de 
nossa consagração que ocorrerá no próximo dia 13 de maio, das 
08h às 08h50, na Gênesis.


