
As pessoas ainda nem aprenderam a andar, mas 
já conseguem apreciar o som de uma música. 
Crianças dormem ao som de belas canções antes 
mesmo de entender o que se canta. Quando a 
razão chega, então, a música faz mais do que 
embalar o sono. Ela ensina, corrige, alerta, 
consola, alegra. Com todo este poder, entretanto, 
quando instrumentalizada em contextos 
eclesiásticos, a música pode provocar disputas e 
divergências. Grande parte desses atritos, 
todavia, se deve ao desconhecimento do que se 
canta, para que se canta, e como se deve cantar. 
Canta-se muito, mas reflete-se pouco sobre as 

músicas cantadas. É neste sentido que o livro da profa. Denise 
Frederico se torna uma obra de grande utilidade. Ele procura 
analisar a música cantada no meio evangélico brasileiro a partir do 
seu contexto de origem e de destino. Com uma análise firme, fruto 
de uma vida inteira dedicada ao conhecimento e produção musical, 
a autora traz enormes contribuições para todo aquele que deseja 
colaborar para que a música continue servindo como ferramenta 
de Deus na edificação de sua igreja no Brasil.

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
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
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 dos Adolescentes

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
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Ano V

informativo semanal

"O anjo do 
SENHOR acampa-
se ao redor dos 

que o temem, e os 
livra." 

Salmos 34:7

Meditação

O Senhor está 
acampado aonde 

estivermos, 
independente da 

situação Ele sempre 
está olhando por 

nós. Fico 
imaginando este Pai 
amoroso, correndo 
para cá e para lá 
nos protegendo e 
nos defendendo. 

Porém se você está 
passando por 
situações de 

adversidades, 
lembre-se que essas 
lutas vão servir para 
seu crescimento, e 
esse tempo logo irá 
passar e a vitória do 
Senhor estará sobre 

você.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

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

18 AGOSTO

Informações pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

25 AGOSTO

CULTO JOVEM (CINE JOVEM)
com o tema Para Salvar Uma Vida

26 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
16/08

DOM (N)
19/08

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: EDUARDO PINHEIRO (8882-0019)

PB. BRÁZ

RO.SANTOS

A.ANDRADE

LÉO

CIDA

-

-

-

CULTO TEMÁTICO e CAFÉ COM LÍDERES
reunião será pela manhã na igreja, de 08h às 09h

DOM (M)
19/08

-

-

MARCELO

-

-

-

-

-

PB. DILSON

VAL

JORGE VALDO

NIREIDE/ORMARI

M.BENTO/JANE/GELZA

JARBAS

ANTONIEL/MÁRCIO

BRÁZ E NIREIDE

ENCONTRO DE LEVITAS
com integrantes do ministério de ARTES

DICA DA SEMANA
LIVRO: A MÚSICA NA IGREJA EVANGÉLICA BRASILEIRA - DENISE FREDERICO

TER
14/08

R. BOTELHO

-

ROSÁRIA

BONIFÁCIO

EDILENE

-

-

-



DEUS AINDA FALA?
Katiane Oliveira (Líder Geração Atitude)

(Isaías 59.1-2) - “Eis que a mão do SENHOR não está 
encolhida, para que não possa salvar; nem agravado o 

seu ouvido, para não poder ouvir.  Mas as vossas 
iniquidades fazem separação entre vós e o vosso 

Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de 
vós, para que não vos ouça”. 

O escritor da carta aos Hebreus nos dá uma mostra das formas 
que Deus fala ao homem: "HAVENDO Deus antigamente falado 
muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a 
nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho..." Hb 1.1. Deus 
ainda tem outras formas de nos falar, como por exemplo, a 
forma que falou ao profeta Jonas através da força da natureza. 
Ele não deu uma palavra só, mas o profeta logo entendeu que 
era ele quem estava agindo por trás daquela forte tempestade 
com o intuito de fazê-lo retroceder na sua deliberada 
desobediência e do seu pecado. 

O texto de Isaías fala de uma situação interessante, Deus não 
nos atende porque não está ouvindo. Ele não está com seus 
ouvidos fechados.  Sua mão também não foi recolhida como 
quem não queira ajudar. Simplesmente às vezes Deus não nos 
atende por causa de uma conjunção adversativa da língua 
portuguesa, o “mas”, veja no texto: “mas os nossos pecados 
têm impedido o agir de Deus nas nossas vidas”. O nosso 
pecado nos distancia dos planos de Deus. ELE até quer nos dar 
algo, até quer nos entregar aquilo, mas em sua sabedoria sabe 
que se der não saberemos administrar e por isso não dá. ELE 
sabe que aquilo que vemos como benção e solução de todos os 
nossos problemas, na realidade se transformará em maldição 
em nossas mãos, por isto, para não nos prejudicar não dá.

O pecado da inveja tem nos impedido de receber dons. O 
pecado da maledicência nos impede de profetizar bênçãos. O 
pecado da avareza nos impede de sermos prósperos. É 
chegado o tempo de chorarmos nossos pecados, de nos 
arrependermos, de voltar atrás onde caímos para que Deus 
possa estender sua mão, para que possa nos levantar, para que 
possa voltar a nos ouvir e para que possa novamente nos falar.

No antigo testamento o povo vestia-se de panos de saco, 
rasgavam suas roupas e cobriam as cabeças com cinza em 
reconhecimento de seu pecado. A cena era impactante, 
produzia uma demonstração desesperada do pecador diante 
de Deus, Com isto desejavam demonstrar o quanto estavam 
tristes, angustiados e arrependidos dos seus pecados e Deus 
liberava o seu perdão. Quando o rei de Nínive se arrependeu 
diante do impacto da mensagem divina proclamada pelo 
profeta Jonas, decretou um jejum nacional “até para os 
animais”, na tentativa de demonstrar a Deus a intensidade do 
seu arrependimento. 

Hoje temos vivido um tempo em que a humilhação diante de 
Deus está fora de moda, o quebrantamento e as roupas de 

continuação >>

FIM!
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 
quer 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

12.Ago : Edmilson R. dos Santos

13.Ago : Sandervan Silva Fernandes

15.Ago : Cícero Laurentino Gomes

16.Ago : Kelly Alves Carvalho

16.Ago : Maria Angélica A. Ribeiro de Almeida

17.Ago : Darlan Araújo Gomes

18.Ago : Rosimeire da Eilva Pereira

18.Ago : Uiliane Ancelmo

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9608-1394

 9135-8313

 8891-4279

 8866-9252

 8845-0359

 8111-1159

 8871-5983

 8808-1871

continuação...

pano de saco tem sido substituídos pelo cinismo, ou pela mente 
completamente cauterizada. As pessoas pecam e acham que o 
que fazem é normal. Isto só revela o quanto estamos distantes 
de Deus e do seu ideal de receber do homem adoração expressa 
através da vida de santidade que leva.  Esquecemos que temos 
muito que lamentar, temos muitos motivos para pedir perdão, 
temos muito que lutar contra esse pecado que tão de perto nos 
rodeia, temos muito que chorar diante de Deus por nossas vidas, 
por nossas famílias, por nossa nação, por nossa geração, por 
não estarmos recebendo a voz de Deus que se recolheu por 
causa da dureza dos nossos corações e dos pecados que têm 
aprisionado a nossa geração. Hoje é dia de arrependimento, de 
reconhecemos nossa condição miserável de vida, de com um 
coração sincero pedir perdão pelos nossos pecados. Certamente 
ele voltará a nos ouvir, a nos falar e a estender sua mão para nos 
salvar.

VOCÊ NO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de nosso informativo? 
Então mande testemunhos, matérias e sugestões para que 
possamos melhorá-lo ainda mais. Caso queira participar mande 
suas notícias para os e-mails: 

MIN. DE COMUNICAÇÃO

 Se você tem desejo de fazer parte deste 
ministério, entre em contato com nossa 
sec re tar ia  a t ravés  do  te le fone  
(82) 3342-2881 ou dos e-mails:

comunicacao@ibgenesis.com.br
secretaria@ibgenesis.com.br

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser 
um adorador através da música, o 
grupo coral da Igreja Batista 
Gênesis espera por você. Venha e 
faça o teste vocal, todos sábados 
às 17h. 

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069).
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