
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
82-9957.2311/8851.5525

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, 20 de maio de 2012 - Nº235

Ano V

informativo semanal

"Não te apresses a 
sair da presença 

dele, nem persistas 
em alguma coisa má, 
porque ele faz tudo o 

que quer." 
Eclesiastes 8:3

Meditação

Às vezes estamos tão 
ocupados com o 

trabalho, estudo ou 
até mesmo com a 

própria obra de Deus 
que esquecemos o 
que realmente é 
importante em 

nossas vidas. Ter o 
Espírito Santo 

pertinho de nós é 
uma questão de 

busca e de tempo de 
qualidade em Sua 
presença, por isso 

aquela oração 
rapidinha cheia de 
petições deve ser 
excluída da nossa 

vida, pois o Senhor 
quer muito mais de 

você, justamente por 
que Ele têm muito 

mais para nos 
entregar.

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

25 MAIO

Informações pág. 03

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

26 MAIO

Vigília
na sala

27 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
24/05/12

DOM (N)
27/05/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MARIA NIREIDE (9927-2505)

ELENI

NALDA

JAMESON

ISAAC

KATIANE

-

-

-

Culto de Missões
Tema ALCANCE: UM SÓ CORPO. UMA SÓ MISSÃO!

DOM (M)
27/05/12

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

PR. GUILHERME

FABIANA

ISAAC

MÁRCIO / VALDILEIDE

ANGÉLICA/C. ANDRÉ/BENILDE

FABIANO

JORGE VALDO / MARCUS W.

MARCOS E HENRIQUE

Chá de Mulheres
com a presença da Pra. Adélia Torres na Gênesis

Glória e Honra o novo Cd 
de Nívea Soares tem 11 
faixas gravadas ao vivo 
em uma noite única e 
especia l  na Igreja 
Batista Central, em Belo 
Horizonte - MG. As 
pessoas que estiveram 
na gravação puderam 
vivenciar momentos 
únicos de entrega ao 
S e n h o r  q u e  s ã o  
amplamente impressos 
no CD. O trabalho foi 
produzido e mixado por 
Gustavo Soares, esposo 
e parceiro ministerial de Nívea. A masterização do CD foi feita 
por Chris Athens, Sterling Sound NY (responsável por nomes 
como Coldplay e Michael W Smith).

DICA DA SEMANA
CD: GLÓRIA E HONRA - NÍVEA SOARES



CULTO DE MISSÕES

ALCANCE: UM SÓ CORPO; UMA MISSÃO
“Porque a mão do Senhor não esta encolhida que não possa 

salvar!” Isaías 59.1
 
A Convenção das Igrejas Batistas Independentes – CIBI através 
de sua Secretaria de Missões tem se empenhado em obedecer 
ao ide de Jesus por meio do envio de pastores e missionários 
para a implantação e desenvolvimento de trabalhos no Brasil e 
no mundo.

Atualmente há 12 missionários no exterior: Portugal (2); Peru 
(3); Japão (2); Espanha (2); Índia (1); Israel (2); Norte da 
África (1), sendo quatro projetos na chamada Janela 10 x 40, 
além disso, possui parceria com o Paraguai para projetos 
comuns. No Brasil a CIBI mantém apoio a 49 missionários, 
sendo que seis desses projetos são desenvolvidos entre 
indígenas. 

Anualmente a CIBI promove a campanha de missões com o 
intuito de convocar os irmãos a orar e contribuir com o trabalho 
missionário. Nesse sentido foi feito o levantamento e 
estabelecido o montante dos recursos necessários para a 
manutenção do trabalho, sendo estipulado o alvo de 300 mil 
reais para servir de meta para as igrejas que compõe a 
convenção em todo o país.

Assim, no nosso culto de missões desse mês estaremos 
conhecendo melhor a campanha, tomando conhecimento de 
nosso alvo enquanto Igreja Batista Gênesis e recebendo 
maiores informações sobre como podemos participar. Não 
perca! Traga sua oferta e não deixe de convidar um amigo não 
Cristão!

Ministério Até Que Todos Ouçam

ABANDONANDO AS FRALDAS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(I Coríntios 13.11) - “Quando eu era menino, falava como 
menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, 

logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de 
menino”.

Em um dos textos mais provocantes do apóstolo Paulo, Deus vai tratar 
conosco sobre um dos maiores problemas que existe na igreja cristã 
evangélica: o da falta de crescimento do cristão. Não importam aqui 
quantos anos ele tenha de igreja, pode até ter nascido no evangelho e 
manifestar completa ausência de crescimento. As igrejas estão repletas 
de pessoas assim. São crentes instáveis, não se alimentam sozinhos, 
quando se sujam não sabem se limpar, quando caem não sabem 
levantar-se, precisam sempre ter alguém o ajudando a orar, a ler a 
palavra. Quando atravessam lutas, facilmente se deprimem, ficam 
revoltados com Deus. Não entendem que as lutas vêm para nos 
amadurecer e para provocar crescimento no cristão. Aliás, muitos 
personagens bíblicos eram seres anônimos antes da travessia das lutas. 
Eles emergem das páginas da Bíblia, porque Deus queria mostrar como 
alguns se conduzem de forma elegante e madura nas crises, atraindo a si 
os milagres de Deus. 

O Senhor estava tratando com a igreja de Corinto, da mesma forma 
como quer nos tratar hoje. Em seu tratamento ele nos comunica acerca 
de três sintomas interessantes que revelam a falta de crescimento do 
cristão, sendo que a primeira é que menino fala como menino. Já viu 
como existem cristãos que ainda andam de fraldas mesmo sendo 
crentes antigos? Dá para perceber pelo que falam. São 
murmuradores, não refreiam a língua, suas palavras produzem 
destruição, causam amargura, geram sofrimento, desanimam 
aos que os escutam. Pelo que Deus está nos informando, o primeiro 
sintoma de que o cristão já abandonou as fraldas está no controle da 
língua. Como ele espalha alegria, convicção nas coisas divinas, sua fala 
revela domínio e controle de situações. 

O segundo sintoma do crescimento do cristão é o controle sobre os 
sentimentos, e isto está posto quando escreve sobre o sentir como 
menino. Já viu como tem gente que sente como menino? Outro dia 
uma moça me procurou dizendo que estava sentindo de Deus de 
separar do marido. Como assim irmã? E desde quando Deus 
autorizou alguém a sentir nada por ele. O sentimento é pessoal e 
intransferível. Ninguém sente por ninguém, mas se quer saber a 
Bíblia diz que Deus odeia o divórcio (Malaquias 2.16). Como é 
então que esta moça dizia que este era o sentimento de Deus? 
Menina! Ela precisava abandonar as fraldas. Gente que sente 
como menino começa e não termina, decide e se arrepende, em 
um momento ama e no outro odeia. O cristão que amadureceu, 
cresce e sente como um homem. Ele é estável em seus 
sentimentos e se torna confiável. Quem sente como menino não é de 
confiança. Uma última característica ainda é abordada por Deus: o 
discorrer como menino. São sinônimos de discorrer: decidir, meditar, 
cogitar, pensar, raciocinar. Por aí você já pode presumir as dificuldades 
que passam aqueles que convivem com quem discorre como menino. 
Não raro, vive atrapalhado com suas próprias ações, pensamentos e 
raciocínios. Outro dia um rapaz me procurou e disse: “Eu pensei, 
pensei, pensei e depois decidi mudar de emprego. Achei que não 
estava errado porque o salário era melhor, mas com duas horas 
na empresa descobri que eles não pagam salários em dia, e que 
são profundamente instáveis nas suas contratações”. Atraído 
apenas pelo salário, pensou, penso, pensou, mas pensou como 
menino. Tinha que avaliar outras coisas junto. Por tudo isto Paulo diz: 
“Eu abandonei as fraldas, acabei com as coisas de menino”. E você já 
abandonou também?

20.Mai : Micaelle Maria da Silva

22.Mai : Luciene Freire Santana

23.Mai : Cayque Elvis Ferreira da Silva

23.Mai : Polyana Cristina Carneiro de Barros

26.Mai : Andréa Núbia Souza Lima Santos

26.Mai : Ângela Cristina Deniz

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 8808-2378

) 9902-9924

 

) 8862-6607

) 8881-2390

) 9949-8334

)

)

CHÁ DE MULHERES

As mulheres da Gênesis estão 
organizando um Chá de 
Mulheres que acontecerá no 
próximo sábado, 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 
ind iv idua is  estão sendo 
vendidos pelo valor de R$ 12,00 e se você deseja participar 
ainda dá tempo. Basta procurar as irmãs Iolanda, Eleni ou Maria 
José e garantir seu convite. Aproveite!

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Pedimos aos irmãos que fiquem 
atentos à mudança de horário dos 
cultos de Cura e Libertação. A partir 
da primeira semana de junho, os 
cultos passarão a ser às terças-
feiras à noite, a partir das 20h e 
não mais às quartas-feiras a tarde, 
ou seja, a partir do dia 05 de 
junho, terça-feira, às 20h, 
teremos mais um culto na semana, 
o Culto de Cura e Libertação que 
continuará sendo dirigido pela irmã 
Rosângela Botelho.
Fique ligado e chame seus amigos e 
parentes para serem abençoados 
nestes cultos.

CULTOS DE CURA E LIBERTAÇÃO
A PARTIR DE 05.JUN  |  ÀS 20H  |  NA GÊNESIS

COM A IRMÃ ROSÂNGELA BOTELHO

Quando?
27.MAIO

às
18h

Onde?
na Gênesis

SEJA UM INTERCESSOR

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


