
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, 13 de maio de 2012 - Nº234

Ano V

informativo semanal

"Tornai-vos, pois, 
praticantes da 
palavra e não 

somente ouvintes, 
enganando-vos a vós 

mesmos." 
Tiago 1:22

Meditação

O que sabemos e o 
que acreditamos 

não significam muita 
coisa se não afetam 
como vivemos no 
nosso cotidiano. 

Puro e simples, a fé 
não vivida 

diariamente não é 
fé; é uma fachada. 
Assim como Jesus 

nos disse que 
devemos praticar o 
que aprendemos 
dEle, seu irmão 

Tiago nos lembra a 
mesma coisa: 

quando aprendemos 
a verdade da 

palavra de Deus, só 
resta uma coisa 

para fazer: 
praticá-la!

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

13 MAIO

Informações pág. 03

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

13 MAIO

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

25 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
17/05/12

DOM (N)
20/05/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANDRÉ ELI (9936-2233)

JAMESON

MARIA JOSÉ

MÁRCIO

RANILDO

ESTELA

-

-

-

Vigília
na sala

DOM (M)
20/05/12

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

VALDILEIDE

ROSÂNGELA BARBOSA

MADSON / CAYENNE

MARCO BENTO/JANE/CÉLIA

ANTÔNIO LIMA

JARBAS / EDUARDO PINHEIRO

BRÁZ E NIREIDE

Dia das Mães
com programação especial na EBD

O novo CD do cantor Marcus 
Salles estaria disponível no 
iTunes desde o dia 08 de 
maio. A informação foi 
confirmada na quinta-feira 
(26) pela equipe digital da 
gravadora.
O CD, gravado na Igreja 
Projeto Vida Nova em 
Campo Grande,  onde 
Marcus Salles é o pastor 
titular, reúne canções no 
melhor estilo pop rock 
adoração que certamente 
terão excelente repercussão nas igrejas em todo o país. 
O novo CD chegará às lojas na primeira semana de maio e uma 
série de ações de marketing e promoção estão programadas. O 
cantor já confirmou shows de lançamento no Rio, São Paulo, 
Belo Horizonte, Recife, Goiânia e Brasília.

DICA DA SEMANA
CD: MARCUS SALLES AO VIVO NA IGREJA



ADOÇÃO ESPIRITUAL
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(II Timóteo 1.5) - “Trazendo à memória a fé não fingida que em 
ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe 
Eunice, e estou certo de que também habita em ti”.

Uma das primeiras coisas que observei quando abracei o 
cristianismo, foi a evidente desvantagem que eu tinha em relação 
aos jovens da minha idade. Muitos deles conheciam muito da bíblia, 
tinham experiências espirituais marcantes, com a fé muito bem 
delineada, fruto do trabalho excelente uma mãe cristã que os 
educara no caminho do Senhor. O que fazer então, já que minha mãe 
não era crente? Orei, disse a Deus que não queria ficar naquela 
situação de desigualdade, pedi a ele para me ajudar a resolver esta 
situação, pois queria ter uma mãe cristã que orasse por mim, que me 
orientasse no caminho do Senhor, me corrigisse quando 
necessitasse e cuidasse espiritualmente de mim. Não demorou 
muito e o Espírito de Deus iluminou o meu coração. Ele disse: 
“Quando uma mãe biológica não tem condições ou abandona 
um filho, como ele faz para ter uma mãe?” Ele só pode ter uma 
mãe se for adotado. “Pronto, me falou o Espírito Santo, você só 
precisa ser adotado para resolver o seu problema. Não 
precisa mais viver se lamentando por não ter nascido em um 
lar evangélico”. 

A busca por uma mãe adotiva não demorou muito, logo identifiquei 
uma que poderia ocupar este papel importante na minha vida. Não 
perdi tempo, logo fui ao encontro dela e como quem não queria nada 
e ao mesmo tempo querendo muito, disse: Irmã Iete, eu tenho um 
problema que você pode resolver. Como, perguntou ela? É que me 
converti agora e não tenho uma mãe cristã que cuide de mim no 
aspecto espiritual, que ore por mim, me corrija, me ensine a palavra 
de Deus e que acompanhe o meu crescimento. A senhora poderia 
aceitar me adotar? Assustada, me perguntou: “mas por que me 
escolheu?” Estava orando, pedindo uma mãe espiritual adotiva e 
Deus me mostrou você. Aquela decisão foi uma das melhores que já 
tomei em toda minha vida. Fui adotado, e a partir dali tinha uma 
pessoa para orar e cuidar de mim.

O mês de maio nos lembra as mães, lembra também que foi sob a 
orientação e formação delas que grandes homens e mulheres de 
Deus foram forjados. A importância destas mulheres na implantação 
do Reino de Deus ao longo da história foi imprescindível. Elas são 
uma verdadeira fábrica de pastores, missionários, professores de 
escola bíblica, diáconos, presbíteros, de pessoas comprometidas 
com oração. Poderíamos trazer aqui, à memória, a importância de 
muitas mães, mas fico com duas muito especiais da Bíblia. A primeira 
é Lóide, uma mãe avó e a outra foi Eunice. Elas foram avó e mãe de 
Timóteo. Paulo faz uma afirmação que revela a importância na 
formação espiritual de um jovem. Timóteo foi de todos os discípulos 
de Paulo o mais projetado, aquele a quem o apóstolo parecia amar 
mais, com quem pode contar mais. O segredo de ter se transformado 
em um grande homem de Deus foi revelado pelo apóstolo: sua avó e 
sua mãe plantaram e regaram em seu coração a semente do 
evangelho.

Se você não tem filhos, ou sem tem e eles já estão criados, quero 
convidá-la a dotar um filho. Alguém que não tenha uma mãe crente, 
que não tenha uma mãe orando por ele, que possa acompanha-lo 
durante a vida. Se resolver fazer isto, além de se realizar no papel de 
mãe, estará fazendo um filho tão feliz como eu fui da minha mãe 
espiritual.

14.Mai : Laudecina Ferreira de F. Assunção

17.Mai : Jarbas Lourenço Souza Santos

18.Mai : Diêgo Pereira Santos

18.Mai : Eliane da Silva Lima

19.Mai : Luciana Alves da Silva

19.Mai : Célia Ferreira de França Morais

19.Mai : Aline Tavares da Silva

19.Mai : Josinaldo Barros de Andrade

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 9114-0894

) 9306-0138

) 8836-9962

) 8709-1219

) 8868-7143

) 8713-1284

) 8847-2231

) 8897-2202

)

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. 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

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!

FUTEBOL MASTER

O Ministério de Esportes convida todos 
os homens a partir de 30 anos a 
participarem do Futebol Master que 
ocorre na Gênesis todos os sábados, às 
15h30, na quadra da Gênesis. Como 
trata-se de um evento evangelístico, 
recomendamos que convidem amigos 
nesta mesma faixa etária que sejam 
crentes ou não para participarem. 

Ministério de Esportes IBGênesis

ATRAVÉS DO ESPORTE

No dia 05 de maio, a Clínica Árvore da Vida (em 
Paripueira) recebeu o Ministério de Esportes 
da nossa igreja, onde foram desenvolvidas 
palestras motivacionais e teatro baseado no 
tema “Alcançando Vidas Através do Esporte”. 
Na clínica existem mais de 60 homens, de 14 a 
60 anos, de pobre a rico, fazendo tratamento. 
Nosso ministério foi muito bem recebido , 

inclusive pelos dependentes que gostaram muito da palavra 
ministrada com o tema “Nova chance” e perguntaram quando 
seria a próxima. 
Este tipo de trabalho é diferenciado e nosso ministério precisa 
cada vez mais de pessoas dispostas a trabalhar na obra. Esta 
atividade será realizada mensalmente devido à enorme carência 
encontrada no local. Pedimos a igreja que esteja orando e 
também participando deste projeto.
O Ministério de Esportes 
atualmente é composto por: 
Pr. Jessé, Caique, Eduardo, 
Fernando, Carlos André, 
Paulinho, Carlos Henrique, 
Ronaldo e Samuel. 
Aqueles que se identificaram 
com o projeto e querem ou 
podem ajudar de alguma 
forma devem procurar nosso irmão Eduardo.

Ministério de Esportes IBGênesis

DISCIPULANDO...

Convidamos você a estudar a Palavra de Deus e entender tudo 
aquilo que Ele mesmo preparou para sua vida através de 
estudos temáticos para sua caminhada na fé.

Todos os domingos, das 17h às 17h50
na sala de dança (ao lado da secretaria)

Informações com Jorge Valdo, Iolanda ou Madson.

APRENDA MAIS

Nosso irmão Carlos André é representante comercial e está 
vendendo Enciclopédias Barsa Universal (acompanha 01 DVD + 
acesso a internet), que educam e ajudam a melhorar os 
rendimentos escolares. Ele ainda comercializa os planos 
OdontoServ e Hap Vida. Contato através dos fones: 8820-9205 
e 9945-3781.


