
Gravado em Goiânia, o DVD 
Apaixonado por Ti realmente faz jus 
ao nome. Com músicas que 
mesclam a potência instrumental, 
com as letras de David Quinlan que 
trazem à tona os sentimentos mais 
profundos de adoração, várias 
pessoas se prostraram perante o 
único que é digno de toda a 
adoração. 
O objetivo do ministério Paixão, 
Fogo e Glória é despertar em todos 
o desejo, a vontade, a real paixão 
por uma intimidade singular com o 
Senhor e, assim, realizar um mover 
sobrenatural por intermédio da adoração e do louvor. 
Desejamos que todos vocês sejam edificados com cada uma 
das canções que estão neste trabalho; que elas possam ajudá-
los a estar mais próximos do Pai e do Seu amor.

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
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quarta
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. 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, 01 de julho de 2012 - Nº241

Ano V

informativo semanal

"Ao receber a 
notícia, disse Jesus: 
Esta enfermidade 

não é para morte, e 
sim para a glória de 
Deus, a fim de que 

o Filho de Deus 
seja por ela 
glorificado." 
João 11:4

Meditação

As adversidades 
que enfrentamos 
promovem nosso 
crescimento, nos 

aproximam do Pai, 
e aumentam nossa 

fé. E quando 
recebemos a vitória 
o nome de Deus é 

exaltado e Sua 
glória manifesta, 
para que outras 

pessoas venham a 
conhecer o poder 

do Senhor, e 
reconhecer que só 

Ele é Deus.

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

07 JULHO

Informações pág. 03

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

08 JULHO

GOL 04
Encontro de líderes de GP

13 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
05/07/12

DOM (N)
08/07/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (3354-2277 / 9978-0235)

GILVAN

LANA LÚCIA

LUCIENE

HÉLIO

DANIELLA

-

-

-

ACAMPAMENTO ESPORTIVO DE FÉRIAS
em Marechal Deodoro

DOM (M)
08/07/12

-

-

ELENÍ

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

VAL

ELIANE

MADSON / CAYENNE

C. ANDRÉ/ANGÉLICA/GELZA

ALUÍSIO

JARBAS / NATALÍCIO

NATALÍCIO E LANA

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h

DICA DA SEMANA
DVD: APAIXONADO POR TI JESUS - DAVID QUINLAN



A ORAÇÃO QUE DEUS OUVE
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Habacuque 3.2) - “Ouvi, SENHOR, a tua palavra, e temi; aviva, 
ó SENHOR, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos 
faze-a conhecida; na tua ira lembra-te da misericórdia”.

O capítulo 3 do livro escrito pelo profeta Habacuque é um Salmo, uma 
canção. É um capítulo para ser lido conjuntamente com os capítulos 1 e 
2, pois a crise descrita nele tem correlação com os dois capítulos 
anteriores. O profeta Habacuque foi um tição de fogo no meio de uma 
geração fria. É curioso, Deus nunca deixou de levantar homens 
sedentos de poder e da revelação divina, para chamar atenção dos céus 
acerca das coisas que estão acontecendo aqui. O congresso deste final 
de semana é uma resposta de Deus neste sentido, somos os profetas de 
Deus da nossa geração. Estamos incomodados, queremos o sopro de 
divino, não conseguimos viver sem a presença de Deus. 

A forma com que Habacuque se relaciona com Deus é a mais pura e a 
mais transparente possível. O quadro da distância do povo em relação a 
Deus era tão feio, que ele já abre o capítulo um em um tom bravo: 
(Habacuque 1.2) – “Até quando, SENHOR, clamarei eu, e tu não 
me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! e não salvarás?” 
Percebeu? Ele não faz aqui o papel do amigo calmo de Deus. Ele está 
descontente, parece que resolveu se levantar como intercessor na sua 
geração, o problema é que Deus parece não lhe ouvir, ou pelo menos 
não há ação manifesta e revelada que transpareça isto. O seu 
descontentamento com Deus revela uma intimidade que não era 
comum aos Judeus. O relacionamento deles com o Senhor era tão 
distante que o chamavam de “D´us”, pois se achavam indignos de 
pronunciar seu nome por completo. Com este profeta é diferente, ele já 
entra na presença de Deus revelando a liberdade de um filho 
conversando com o pai, e isto em um momento de rara intimidade, 
senão vejam: (Habacuque 1.3) – “Por que razão me mostras a 
iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a 
violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a 
contenda e o litígio”. Era o equivalente a dizer: “Para que me mostrar 
o pecado deste povo, se oro e você não muda o quadro?” Estava bravo, 
descontente e revelava isto. Tudo era uma questão de interpretação 
equivocada. A mudança não poderia ser produzida a força, por ação de 
um milagre divino. Afinal, Deus não pode operar o milagre da 
aproximação de um povo a força.

Um pouco mais controlado, um pouco mais calmo, o profeta entende 
que a possibilidade de uma mudança de quadro tem um meio; só 
poderá acontecer de uma maneira. É justamente pelo que ele vai 
clamar. O discurso inflamado e mal criado toma agora um tom ameno e 
revelado.  Habacuque percebera que tudo que aquela geração 
necessitava era de um sopro de Deus, e normalmente ele acontece 
quando um povo resolve voltar a se apaixonar por Deus, por sua palavra 
e por suas ações. Aviva Deus, é sua oração. Agora sim, seu pedido está 
alinhado com o pensamento de Deus. O Senhor não tem culpa da 
distância de seu povo dele, mas tem um remédio para isto: 
Avivamento! É por isto que Habacuque clama, e o faz de forma 
inteligente porque não ora apenas por sua geração, mas pede um 
avivamento no meio dos anos. Foi assim que o avivamento andou. Foi 
assim que chegou ao Brasil uma igreja viva, onde Deus se move, onde o 
sopro de Deus não cessa, onde sua gloria se manifesta.

Muito obrigado Deus por ter nos dado Habacuque, hoje somos frutos da 
sua oração. Missionários suecos avivados saíram da sua pátria, 
deixaram o conforto da sua nação, vieram espalhar pelo Brasil um 
evangelho poderoso que salva,  liberta os cativos,  cura enfermos, que 
produz a paz de Deus em nossos corações.

02.Jul : Rosângela Barbosa dos Santos

05.Jul : Rita de Cássia Cavalcanti Lins

06.Jul : Railza Guedes da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 8878-1918

) 8805-1405

) 8866-6577

)

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Continuamos convidando os irmãos a 
participarem dos cultos de cura e 
libertação à noite aqui na Gênesis, pois 
Deus já começou a fazer grandes coisas. 
Se você que participar deste movimento 
de renovação e libertação não deixe de vir 
aos cultos. Já começamos a ver Deus agir 
grandemente nas vidas presentes. Não 
deixe de ser abençoado. Venha participar 
conosco. Aguardamos você!

CULTOS DE CURA E LIBERTAÇÃO
TODA TERÇA  |  20H  |  NA GÊNESIS

CULTO DE JOVENS E ADOLESCENTES

Tema: Nova Chance
Quando: Sábado, 14 de julho de 2012

Onde: No III Encontro Esportivo
Local: Marechal, Clube dos Correios

Local e Hora de Saída: Igreja Batista Gênesis, às 18h

Galera Jovem e Juvenil, nós teremos uma oportunidade única 
de demonstrar e compartilhar nosso amor por jovens que 
precisam de uma Nova Chance. Se vocês quiserem participar 
deste culto, procure o Neemias, Dilson ou Katiane para fazer 
sua inscrição. Reserve logo sua a vaga!!!!!!

ACHADOS E PERDIDOS

Informamos que encontram-se em 
nossa secretaria várias Bíblias que 
foram deixadas nas dependências de 
nosso templo. Se você perdeu ou 
esqueceu a sua em nossa igreja 
procure imediatamente nossa 
secretaria para verificar se a sua está 
entre as encontradas.

III ACAMPAMENTO ESPORTIVO

III Acampamento Esportivo de Férias, 
tem como objetivo restaurar jovens 
não cristãos. O evento será realizado 
nos dias 13, 14 e 15 de JULHO no Clube 
dos Correios em Marechal Deodoro. 
Estaremos realizando várias atividades 
como: torneio de futebol, desafios 
extreme night, muitos louvores, 
palestras, etc. Inscreva o seu time, 
valor da inscrição para cada atleta é de 
R$ 20,00 (incluso alimentação, 
hospedagem e transporte). Contato: 
Eduardo 8803-2815 e 9611-5538

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

Tem como tarefa tornar a igreja conhecida em toda a cidade, por 
meio de toda forma possível de comunicação. Se você tem 
desejo de fazer parte deste ministério, entre em contato com 
nossa secretaria através do telefone (82)3342-2881 ou do e-
mail comunicacao@ibgenesis.com.br

MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO

O Ministério de Intercessão de nossa igreja 
convida você para fazer parte dele. Interessados 
devem procurar a irmã Maria José (líder do 
ministério).


