
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

82-8873.2541/9604.9132

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, 07 de outubro de 2012 - Nº253

Ano V

informativo semanal

"Porque toda a 
criatura de Deus é 
boa, e não há nada 
que rejeitar, sendo 
recebido com ações 
de graças. Porque 

pela palavra de Deus 
e pela oração é 
santificada. " 

1 Timóteo 4:4-5

Meditação

Tudo que Deus faz 
é bom, porque 

nEle não é possível 
encontrar 

maldade. No 
entanto nós fomos 
contaminados pelo 

mal devido ao 
pecado original, 

por isso devemos 
buscar a 

santificação, não 
somente como 

uma opção para a 
vida cristã, mas 
porque esta é a 
vontade de Deus 

para os seus filhos.

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

13 OUTUBRO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

14 OUTUBRO

CULTO JOVEM
na Gênesis às 19h

16 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
11/10

DOM (N)
14/10

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

MARCELO

IZAURA

GILVAN

HÉLIO

DANI

-

-

-

FORMATURA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
com o preletor Pr. Jessé

DOM (M)
14/10

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

MARIA JOSÉ

ANTONIEL

ANTÔNIO LIMA / CÉLIA

ARLEY / MIRLANE / GELZA

ALUÍSIO

MARCELO / MADSON

BONIFÁCIO E EDILENE

DIA DOS PROFESSORES
nas EBD e Culto de Santa Ceia às 18h

TER
09/10

R. BOTELHO

NALDA

R.BARBOSA

VINÍCIUS

OSMARI

-

-

-

Um devocional de estudo diário, com 
exercícios cujo o objetivo é levar, a cada 
lição, o leitor a experimentar uma 
comunhão mais profunda com o Senhor 
Jesus ,  como um amigo ín t imo, 
conhecendo Sua personalidade e Seu 
coração.
São dez capítulos semanais compostos 
de cinco lições diárias, uma para cada dia 
útil da semana. Uma obra com cinqüenta 
lições exclusivas, de textos selecionados 
de outros livros de Max Lucado.
Você experimentará, em cada capítulo, 
todo o cuidado de Jesus, vai sentir sua 
paz, graça, sua inteira liberdade 
inundando-se na alegria e no seu infinito 
amor. Este amor que nos dá poder e nos faz perdoar e sermos 
perdoados, por meio da oração, que nos traz a doce esperança de 
um dia estarmos junto a Ele. Leia e experimente tudo o que Deus 
reservou de coração para você! 

DICA DA SEMANA
LIVRO: EXPERIMENTANDO O CORAÇÃO DE JESUS - MAX LUCADO



ENCONTRO DE MULHERES

No dia 17 de novembro as mulheres da 
G ê n e s i s  e s t a r ã o  r e a l i z a n d o  s u a 
confraternização de final de ano. O evento 
será um coffee break e contará com a 
participação da Pastora Lúcia Guerra que 
trará uma palavra para as mulheres. Os 
convites já estão prontos e podem ser 
adquiridos com as irmãs Iolanda e Elení . O 
encontro será às 15h00, na Gênesis ao 
custo de R$ 10,00 por pessoa.

ANTÍDOTO CONTRA O MEDO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Não terás medo do terror de noite nem da seta que 
voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem 
da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao 
teu lado, e dez mil à tua direita, mas nenhum mal te 

alcançará”. (Salmos 91.5-7)

Você sabia que os eruditos e estudiosos bíblicos consideram o 
Salmo 91 como o mais importante da bíblia? Uma das razões 
para isto é que ele é um Salmo para todo tempo, a outra é que 
ele nos leva a conhecer o poder de Deus sobre todos os 
problemas da vida. De forma que, seja qual for o problema que 
estivermos passando, Deus tem solução para ele. E isto é 
profundamente tranquilizador. Assim concluímos que se não 
conseguimos nos livrar de aflições e tribulações, pelo menos 
temos em Deus solução para elas.
Um dos assombros abortados no salmo é o terror noturno. Para 
um rei que viveu em guerras constantes como Davi, a noite era 
o momento mais instável do seu dia. Era o momento aonde as 
vulnerabilidades de um exército em campanha chegam ao 
ápice. Por conta disto muitos nem conseguiam dormir direito. 
Se lenda ou verdade não se sabe, mas contam que na época de 
Davi uma potestade demoníaca espalhava desgraças no 
período da noite, e talvez seja disto que ele está falando 
quando diz “da peste que anda na escuridão”. Sendo uma 
potestade demoníaca então, é que passa a ser um inimigo 
ainda pior. Mesmo em tais circunstâncias, lidando com 
inimigos visíveis e invisíveis, o salmista consegue anular as 
fortes e implacáveis ondas do medo. O medo causa projeções, 
potencializa adversários pequenos, tem a capacidade de 
transformar pequenos obstáculos em muros intransponíveis. A 
Fé é o antídoto que aniquila o medo, é a confiança de que, com 
Deus ao nosso lado tudo dará certo no final. 

Umas das cenas mais pavorosas nas guerras daquela época 
era o mar de setas que os exércitos lançavam contra seus 
oponentes. O nível de precisão na pontaria era nenhum, e por 
isto mesmo milhares de soldados apontavam seus arcos para 
os céus e lançavam suas setas. Eram nuvens de setas a cada 
combate. Sair ileso em cada lançamento destes era um grande 
milagre. É desta cena pavorosa que Davi fala. Setas voando 
aos milhares sem que nenhuma a tenha o atingido. Hoje os 
embates acontecem em outro nível, mesmo assim todos os 
dias o inferno prepara seus arqueiros e lançam setas sobre o 
crente. Nestas circunstâncias, disse o salmista, não devo 
temer. Não podemos esquecer que a presença do medo implica 
e indica ausência de segurança, de forma que todo aquele que 
tem medo não confia. Este é o ponto crucial da abordagem do 
salmo, ele nos empurra para segurança em horas de 
adversidade. Tenho experimentado “descansar em Deus” nas 
horas de crises, momentos em que o terror noturno quer me 
roubar o sono, e que de dia milhares de setas são lançadas 
contra minha vida. Confiar em Nele é o lenitivo que acalma a 
minha alma e que produz a certeza de que Deus está no 
controle de tudo, ainda que a situação seja grave ou difícil.

07.Out : Rodrigo Saraiva Cardoso

08.Out : Jane Souto Lyra

08.Out : Viviane Dias Guerra

09.Out : Josefa Marli da Silva

12.Out : Ely Saca de Melo

13.Out : Gabriel Matheus Silva Lima

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9157-9120

 8809-4115

 8892-5139

 9935-8879

 9108-9653

 9128-8503

Por fim, o salmista aborda o tema da projeção matemática. Ele 
diz que já viu mil caindo ao seu lado e dez mil a sua direita. 
Somos conduzidos ao terror pelo aumento da projeção 
matemática. Já lhe ocorreu de achar que algo terrível pode 
acontecer com você apenas porque já aconteceu a muitos? 
Quando isto acontece somos visitados pelo medo. Usado por 
Deus, declara: “o mal pode alcançar a milhares, mas o Senhor é 
o meu escudo e nada acontecerá a mim”. Você pode crer nisto?

- FIM -

ENCONTRO DE HOMENS

Está se aproximando o próximo 
Encontro de Homens organizado pelo 
Pb. Bráz. Se você é homem e deseja 
participar não deixe de procurar o Bráz 
para fazer sua inscrição. O tema 
escolhido para este encontro será:

ONDE ESTÁ O DEUS DE ELIAS? 
ONDE ESTÃO OS ELIAS DE DEUS?

CULTO DE JOVENS

O Geração Atitude informa que o próximo 
Culto de Jovens no dia 13 de outubro 
(próximo Sábado) terá início às 18h30. 
Fique ligado para não perder a hora e a 
bênção. Aproveite essa oportunidade de 
prestar mais um culto ao nosso Deus dando 
o que você tem de melhor para Ele.

CULTO DE JOVENS | 18H30 | NA GÊNESIS

REUNIÃO DE COMUNICAÇÃO

A Gestão de Ministérios convoca a todos os 
integrantes do Ministério de Comunicação 
para uma reunião amanhã (08) na 
Gênesis, pontualmente às 19h na sala da 
secretaria.
--
Se você tem o desejo de servir no ministério 
na área de produção e edição de vídeo, 
informativo, slides, avisos, produção de 
texto, edição de áudio ou fotografia então 
envie um e-mail para comunicacao@ibgenesis.com.br.

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, 
FAZE-O conforme as tuas forças;” Eclesiastes 9.10

INGRESSOS À VENDA
COM PRESBÍTERO BRÁZ

INGRESSOS À VENDA
COM PRESBÍTERO BRÁZ

CONGRESSO DE PROFESSORES E 
LÍDERES DE ESCOLA BÍBLICA

Comunicamos a todos os professores e líderes que ainda não 
fizeram sua inscrição para o congresso que procurem o Prof. 
Jorge Valdo (8827-7316 e mczjvaldo@hotmail.com) para 
garantirem a participação no congresso. As inscrições vão até o 
dia 11 de outubro. Não perca esta oportunidade de aprimorar 
seu conhecimento neste congresso promovido pela Editora 
Cristã Evangélica.


