
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, 27 de maio de 2012 - Nº236

Ano V

informativo semanal

"O homem bondoso 
faz bem a si mesmo, 

mas o cruel a si 
mesmo se fere." 

Provérbios 11:17

Meditação

Como é possível 
alguém fazer mal a 
si mesmo? Acredito 

que seja pela 
ignorância e pela 

falta de 
discernimento. Por 

exemplo um viciado, 
que busca prazer no 

seu vício, mas 
prejudica seu próprio 

organismo. Há 
também aqueles que 
não sabem controlar 
sua língua, e causam 
dano a si mesmos, 
através de palavras 
mal ditas. Portanto 

tenhamos a bondade 
dentro de nós, que 

vem através de 
Cristo Jesus, e 

façamos bem aos 
outros e a nós 

mesmos.

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

02 JUNHO

Informações pág. 03

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

10 JUNHO

CULTO JOVEM
com o tema FARDO

12 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
31/05/12

DOM (N)
03/06/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JARBAS (9306-0109)

GILVAN

EDILENE

BONIFÁCIO

ALUISIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

JANTAR DOS NAMORADOS
com o tema NAMORANDO NA PRAÇA

DOM (M)
03/06/12

-

-

-

-

-

-

-

-

MÁRCIO

ELZA

IZABELLI

GILVAN/NALDA

ARLEY/MIRLANE/KATIANE

ANTONIEL

ANDRÉ ELI/ISAAC

PAULINHO E DÉA

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, 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 
p e c a d o .  A s s u m a  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



JANTAR DOS NAMORADOS

O Ministério de Casais e a Gestão de Ministérios estão 
organizando mais um Jantar dos Namorados, que acontecerá no 

dia 12 de junho, às 19h30, no Salão Requinte 
(Murilópolis). O tema deste ano para o jantar será 

NAMORANDO NA PRAÇA. O valor 
para o casal que deseja participar 
desta noite de comunhão, se divertir 
bastante e saborear mais um delicioso 
jantar é de apenas R$ 40,00 e você já 
pode procurar os irmãos Carlos e Ana 
para adquirir o seu ingresso após o 
culto.

Não fique de fora!!!

CRIANÇAS COMO ALVO DE ATAQUE
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Mateus 21.16) -  “Sim; nunca lestes: Pela boca dos 
meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito 

louvor?”

As crianças sempre mereceram uma referência toda especial na 
Bíblia, e mais especificamente no ministério de Jesus. Elas são alvo 
da sua atenção: (Lucas 18.16) - “Mas Jesus, chamando-os para 
si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, 
porque dos tais é o reino de Deus”. É bom lembrar também que 
na estrutura familiar judia, Deus sempre privilegiou o ensino dos 
seus valores, dos valores da sua palavra às crianças e incumbiu o pai 
desta responsabilidade. Desta forma, não era raro constatar que 
havia muitas crianças que aos doze anos já conhecia toda Torá. O 
próprio Jesus aos doze anos ensinava a doutores da lei.

Esta semana o Barack Obama, presidente supostamente evangélico 
da mais rica e influente nação do mundo, assumiu em conferência 
pública que apoia o casamento entre homossexuais. Imagine a 
ressonância que isto deu. Não era qualquer um falando, era o 
Obama. Ele falou isto de um lado do mundo e os Gays estavam cinco 
minutos depois fazendo festa celebrando a declaração do outro lado 
do mundo. No Brasil a Marta Suplicy apresentou um projeto já 
sancionado pela câmera dos direitos humanos. Estamos 
caminhando para uma sociedade livre, onde os valores instituídos 
por Deus estão sendo feridos e abandonados. A Bíblia diz: “Deixará 
o homem a casa de seu pai e unir-se-á a uma mulher”. A Bíblia é 
clara, não deixa margem para discussão quanto ao 
homossexualismo: (I Coríntios 6.9) - “Não sabeis que os injustos 
não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem os devassos, 
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem 
homossexuais herdarão o reino dos céus”.   

Não bastassem os avanços que o mal tem alcançado no meio da 
nossa sociedade, o alvo agora serão as crianças. Para este ano, as 
grandes empresas de desenho animado e revistas em quadrinhos 
estão preparando lançamentos em série com super-heróis 
assumindo que são gays. Inclusive a Marvel, uma das maiores 
produtoras americanas na área, prepara uma grande festa para a 
revista que terá como atrativo o casamento gay entre seus super-
heróis da série X-Man - confira em http://extra.globo.com/tv-
e-lazer/marvel-prepara-casamento-de-super-herois-gays-
4972668.html a bestialização da nossa sociedade. Você imagina 
que efeito isto não trará na mente das crianças? Os super-heróis são 
agentes do bem. No imaginário infantil, alguém que a criança 
procura imitar, que as mães compram roupas e bonecos deles para 
elas brincar. Ao crescerem vendo relacionamentos homossexuais 
entre os seus super-heróis, adultos acharão isto algo 
completamente normal. 

Que o Robin do Batman nunca nos enganou, é fato público. Mas 
agora os personagens irão assumir escandalosamente sua 
preferência sexual homossexual. Nada será mais enrustido, e se à 
sociedade agora aceita então vamos mostrar nossa cara. Esta é a 
ideia. Percebam a maldade, estão agora trabalhando para aliciar a 
mente da criança, não mais dos adultos. Virá pela frente a geração 
do fim, descomprometida com os valores da santidade, da pureza e 
da obediência aos mandamentos e preceitos bíblicos. A minha 
oração é que Jesus venha com pressa; é que Jesus salve as 
criancinhas. 

27.Mai : Charlline Maria G. R. de Araújo

28.Mai : Gilberto Barboza de Lima

30.Mai : Maria Augusta dos Santos Soares

31.Mai : Marcos Alexandre de Freitas Ramires

31.Mai : Thiago dos Santos Soares

01.Jun : Paulo Antônio Oliveira Santos

01.Jun : Samira Mendes Antunes Rey

02.Jun : Patrícia Martins Calhaço

02.Jun : Eunice Correia da Silva

02.Jun : Daiane Maria dos Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 9144-1798

) 

) 8868-7752

) 9922-1954

) 8835-4669

) 8834-1761

) 9381-9366

) 9117-2270

) 8835-0413

) 

)

DIRETO DO CTMDT...

“Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o 
ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se 

esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como  
a filhos [...] Suportem as dificuldades, recebendo-as como 

disciplina; Deus os trata como filhos.” (Hebreus 12.4,5,7)

Igreja amada! Deus é testemunha da saudade que sinto de vocês! 
Escrevo para compartilhar um pouco do que Deus tem feito comigo 
nos últimos dias... tem sido dias de disciplinas, do quebrar e moldar 
através da mãos do oleiro. Dentro desse processo tive momentos 
de profunda saudade e solitude, acredito que isso também possa 
acontecer com você, mesmo em meio ao trabalhar maravilhoso de 
Deus em nós podemos nos sentir assim. Um dia desses estava 
triste, querendo muito estar em casa, ver os amigos, ter uma 
segurança, mas recebi sábias palavras: guarde seu coração e 
lembre-se do propósito maior de tudo isso! Esse é o segredo de 
nossa caminhada: lembrar o propósito maior de tudo, lembrar qual 
a nossa luta, o nosso objetivo, que os momentos difíceis também 
são parte do propósito e tratamento de Deus em nós. 
Simplesmente não podemos desistir, não podemos nos dar ao luxo 
de esmorecer porque na nossa luta contra o pecado (que está em 
nós, que nós rodeia, que nos assedia, que faz tantas vítimas ao 
nosso lado todos os dias) ainda não lutamos até derramar sangue. 
Ainda há pelo o que lutar! 

No recobrar de forças para prosseguir lembrei-me da fidelidade de 
Deus e pude ser grata pela família, pelos amigos, pela igreja. Nos 
momentos difíceis é muito bom saber que tem alguém que acredita 
no nosso chamado, que está orando por nós, que nos ama. Mas 
acima de tudo esse tem sido um momento de fazer de Deus meu 
porto seguro.

Nessa batalha quando passar por momentos difíceis busque refúgio 
no povo de Deus, mas acima de tudo em DEUS. 
Ele é Pai de amor, Senhor, Consolador, Emanuel 
Deus conosco, Deus em nós. Estamos em 
campos diferentes, mas a luta é a mesma, 
contudo não derramamos a última gota de 
sangue, portanto a batalha não terminou ainda! 
Prossiga!

Carol
Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono

NOVO HORÁRIO DE CULTO

Informamos aos irmãos que fiquem atentos à 
mudança de horário dos Cultos de Cura e 
Libertação. A partir da primeira semana de 
junho (dia 05/06), os cultos passarão a ser às 
terças-feiras, às 20h, dirigido pela irmã 
Rosângela Botelho. Fique ligado e chame seus 
amigos e parentes para serem abençoados 
nestes cultos.


