
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. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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, 02 de dezembro de 2012 - Nº261

Ano V

informativo semanal

"Se, com a tua boca, 
confessares a Jesus 
como Senhor e, em 
teu coração, creres 

que Deus o 
ressuscitou dentre os 
mortos, serás salvo." 

Romanos 10:9

Meditação

Amados irmãos, que 
coisa tremenda fez o 
Senhor por nós. Nos 

amou de tal 
maneira, que nem 
ao Seu próprio filho 
Ele poupou. Enviou 
Jesus Cristo para 
morrer em nosso 
lugar, e nos trazer 
salvação. E assim 
como Jesus Cristo 

ressuscitou, e 
venceu a morte, nós 
que confessamos a 

Ele como nosso 
Senhor e Salvador, 

também iremos 
ressuscitar, e 

teremos vida eterna 
com Deus.

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

04 DEZEMBRO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

08 DEZEMBRO

CULTO DE FORMATURA
da turma de Fisioterapia da UNCISAL

09 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
06/12

DOM (N)
09/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (9978-0235)

-

VAL

LUCIENE

NATALÍCIO

LANA

-

-

-

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

DOM (M)
09/12

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

-

KATIANE

ANTONIEL

FABIANO / FABIANA

ARLEY / MIRLANE / ESTELA

MARCUS WILLAMS

HÉLIO / RANILDO

JOÃO / DIANA

CASAMENTO COLETIVO
a confirmar

TER
04/12

-

EDILENE

BONIFÁCIO

ALUÍSIO

Mª. JOSÉ

-

-

-

Confira mais uma super novidade, 
o novo álbum do Rodolfo Abrantes, 
“Rompendo a Barreira do Tempo”. 
Já fazem seis anos desde o 
lançamento de “Santidade ao 
Senhor”, disco de estreia de 
Rodolfo Abrantes em sua carreira 
solo, o álbum mostrava um Rodolfo 
totalmente diferente daquele visto 
tanto no Raimundos, banda que lhe 
projetou à fama, como do Rodox, 
banda que ele criou após ter saído 

dos Raimundos, que também fez muito sucesso.
Já em 2007, ano posterior ao lançamento do seu álbum de estreia, 
Rodolfo lançou “Enquanto é dia”, até então, o seu último disco com 
músicas inéditas, já que o CD “Rodolfo Abrantes – Ao vivo”, lançado 
em 2010, trouxe apenas regravações dos álbuns anteriores.
“Rompendo a Barreira do Tempo”, ou simplesmente “R.A.B.T”, 
como também é chamado, é o álbum tão aguardado pelo público do 
Rodolfo, por se tratar de um disco com músicas inéditas. Portanto, 
vale a pena conferir!

DICA DA SEMANA
CD: ROMPENDO AS BARREIRAS DO TEMPO - RODOLFO ABRANTES



MATE O SADUCEU QUE HABITA EM VOCÊ
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

02.Dez : Nelma Pereira dos Santos

02.Dez : Luciél Verício de Araújo

02.Dez : Renalda Neris Santiago Barbosa

02.Dez : Ivanaldo José da Silva

04.Dez : José Rodrigues de França Santos

05.Dez : Priscila Cavalcanti Lins

07.Dez : Sabrina Montenegro de Pereira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
 8885-6011

 9103-5540

 8813-7826

 9967-9343

 8819-6498

 8812-6554

 8828-5831

FEIRÃO DE USADOS

Está se aproximando mais um 
FEIRÃO DE USADOS. O feirão 
acontecerá no dia 16 de 
dezembro na feirinha do 
tabuleiro, mas você já pode ir 
se organizando e separando 
aquilo que vai doar para a 
feira. Você pode doar roupas, 
sapatos, eletrodomésticos, 
móveis, brinquedos e artigos 
em geral. Toda a renda será 
destinada à construção do 
templo. Para mais informações 
procure a Rosária (8828-2863) líder do ministério Ação Social.

Feirão de Usados - 16.Dez - Feirinha do Tabuleiro

CULTO DE SANTA CEIA

No Domingo (09/12), às 18h estaremos em mais um culto de 
Santa Ceia, relembrando o momento do sacrifício de Jesus na 
cruz por nossas falhas. Não deixe de estar conosco e se puder 
convide pessoas para o culto, a fim de que sejam expostas ao 
evangelho de Cristo.

Santa Ceia - 09.Dez - 18h - na Gênesis

“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não 
conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus”. 

(Mateus 22.29)

Jesus estava falando a um grupo de religiosos que se 
apegavam a questões menores. Muitos são os que se 
envolvem com religião e ficam navegando na superficialidade 
da fé. Eles são religiosos por tradição familiar, porque 
gostaram de estar na presença de Deus, porque sabe que este 
é o caminho certo ou por que precisam de uma religião para 
ficar em uma região de conforto. O sintoma mais evidente da fé 
superficial é a ausência de transformação de vida. 

A ausência completa ou parcial de revelação é outro sintoma 
clássico dos que se envolvem superficialmente com Cristo. Os 
Saduceus eram assim, um povo envolvido superficialmente 
com Deus, e por isto não tinham revelação. Eles simplesmente 
não criam na ressurreição dos mortos. Ou seja, para aquele 
grupo superficial a vida cessava aqui. Dias depois, o mesmo 
Cristo seria morto por nossos pecados, e três dias após sua 
morte haveria de ressuscitar, provando que não só existe a 
ressurreição e vida após morte, como também por ter nos 
dado promessa de vir nos buscar, nos ensinou que um dia 
também seremos ressuscitados.

Tomaram como exemplo uma lei de Moisés, feita para proteger 
as viúvas e os filhos órfãos. Ela dizia que o irmão mais velho 
deveria casar com a viúva do seu irmão, assumindo seus 
sobrinhos como filho. Até bonita a lei, se você observar que ela 
foi feita para proteger as viúvas e os órfãos. Agora eles vão 
manifestar o terceiro erro do crente superficial: “no lugar de 
buscar o conhecimento e o poder de Deus, o crente superficial 
fica perdendo tempo com contestações vãs”. Eles arranjaram 
uma viúva que havia casado com sete irmãos, e depois da 
morte do sétimo, não havendo outro, ela morre viúva. Mas que 
viúva, hein! Esta era um terror. Eles queriam saber agora com 
quem a viúva de maridos sete estaria casada na eternidade. 
Vejam a perda de tempo. Eles nem criam na ressurreição, e 
levantaram o tema apenas para polemizar, para produzir 
discórdia e divisão religiosa. É para crentes superficiais que 
Jesus vai levantar um ensino profundo e impactante. Como 
cristão, posso afirmar que são poucos os que levam a 
sério o aviso de Jesus. De fato, erramos muito quando 
deixamos de conhecer sua escritura, com todos os 
valores positivos que isto nos acrescenta na fé. Erramos 
ainda mais quando não conhecemos seu poder. Estas são 
as duas essências mais maravilhas do cristianismo. Sua 
revelação associada ao seu poder magnífico está entre os dois 
maiores presentes que Deus deu ao homem. 

Sem a vivência destas duas experiências, certamente 
manifestaremos o mesmo comportamento dos superficiais. 
Seremos religiosos apegados a dogmas, usos e costumes, 

contestadores, crentes arrogantes e infiéis.  Sem revelação 
alguma e sem experimentar o poder de Deus o crente é um ser 
inútil na terra. À medida que temos mais revelação e que 
recebemos mais poder de Deus, estaremos nos capacitando a 
sermos úteis ao Senhor aqui. 

O meu convite e minha oração é para que mate o Saduceu que 
habita em você, dando vida ao cristão apaixonado por sua 
palavra e que por isto tem  muita revelação e experiências com 
seu poder.

- FIM -

CONSAGRAÇÃO DE SANTA CEIA

No próximo Domingo, das 08h às 09h estaremos orando e nos 
consagrando ao Senhor e assim nos preparando para o culto de 
Santa Ceia à noite, 18h. Participe conosco nesta busca por 
conhecer mais de Deus.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer seu agendamento e passar as informações 
para a confecção do certificado de apresentação. A próxima 
apresentação ocorrerá no dia 16 de dezembro.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.

CAMPANHA MIN. ESPORTIVO

O Ministério Esportivo da nossa 
igreja está promovendo uma 
c a m p a n h a  e m  p r o l  d a 
realização do Retiro Esportivo 
em 2013. Para isso eles estão 
vendendo caixas de mel ao 
custo de R$ 10,00 por caixa. Cada 
uma possui 75 saches. Os sabores 
disponíveis são: limão, eucalipto, açaí, entre 
outros. Além disso o mel ainda tem vitaminas e ajuda a 
aumentar a resistência física.

O Retiro Esportivo tem como finalidade levar um grande 
número de jovens que não conhecem a palavra de Deus, 
principalmente aqueles que estão envolvidos com drogas, a 
serem atraídos pelas atividades esportivas que iremos fazer e lá 
onde eles serão expostos a testemunhos de ex-drogados, 
palestras sobre drogas e muito louvor. Para mais informações 
sobre o mel ou sobre o retiro esportivo procure nosso irmão 
Eduardo (8803-2815/9611-5538).


