
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
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Ano V

informativo semanal

"Suave é ao homem 
o pão ganho por 

fraude, mas, depois, 
a sua boca se 

encherá de pedrinhas 
de areia." 

Provérbios 20:17

Meditação

Quando o homem se 
corrompe a 

consequência é a 
ruína. As riquezas que 

são adquiridas pela 
fraude, pela 

desonestidade e pela 
corrupção certamente 
transformam-se em 
maldição na vida das 
pessoas. O pecado 

tem um sabor 
amargo, ele deixa a 

boca cheia de 
pedrinhas de areia, 
repleta de feridas, e 
impede o homem de 
comer e até de falar. 
O homem que tem a 

boca cheia de 
pedrinhas de areia 
também pode estar 

literalmente na 
sepultura, morto e 

enterrado.

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

09 DEZEMBRO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

16 DEZEMBRO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

23 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
13/12

DOM (N)
16/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

CAROL

IZAURA

R.BARBOSA

ANT. LIMA

CÉLIA

-

-

-

CULTO DA FAMÍLIA
às 18h, na Gênesis

DOM (M)
16/12

DILSON

-

ELENÍ

-

-

-

-

-

PB. DILSON

NIREIDE

ANDRÉ ELI

MADSON / CAYENNE

JORGE V. / ELZA / GELZA

JARBAS

BONIFÁCIO / CARLOS ANDRÉ

MAURÍCIO / GISELE

FEIRÃO DE USADOS
a confirmar

TER
11/12

ROSÂNGELA

GETÚLIO

MARCELO

LÉO

CIDA

-

-

-

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.



NA CEIA CELEBRAMOS A NOSSA PÁSCOA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

09.Dez : Aldem Cordeiro Manso

10.Dez : Benedito Paulo de Melo Lins

10.Dez : Danny H. de Andrade Melo

11.Dez : Elisanete Alves Correia Rodrigues

12.Dez : Marcos Antônio da Silva

12.Dez : Carlos André Gameleira Rodrigues

13.Dez : Cristiano Isaac de Azevedo Lyra

14.Dez : Cayenne Freitas de C. Belarmino

14.Dez : Gelza Maria Ramos da Silva

15.Dez : Aparecida Feitosa Melquiades

15.Dez : Maria Estela Silva Ferraz

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
 8853-0684

 9134-7471

 8866-6467

 8822-0644

 8853-2925

 8820-9205

 8839-0914

 8818-6323

 8832-6120

 8837-7685

 9944-4363

DESLIGAMENTO DA IRMÃ 
MARIA JOSÉ

Queridos irmãos, queremos agradecer a Deus pelo tempo 
que a irmã Maria José passou conosco liderando o 
ministério de interseção, onde por todo tempo foi muito 
útil. Ao mesmo tempo queremos comunicar seu 
desligamento da igreja e da convenção. 
Ela tinha um sonho de oficializar o trabalho das segundas 
feiras em sua casa como uma congregação, e como 
divergimos nisto, se desligou da igreja no domingo de 
manhã. Pela tarde do mesmo dia, ela conversou tarde com 
o Pastor Anísio que é o presidente da UMBI (União dos 
Ministros Batistas Independente) em Alagoas 
perguntando se a convenção não poderia dar cobertura na 
abertura deste trabalho. Como o Pastor Anísio informou 
que no município de Maceió as congregações só podem ser 
abertas através de uma congregação, ela também se 
desligou da convenção. No entanto, queremos abençoar 
sua saída com a preciosa benção de Deus. Oremos todos 
por ela e por sua família para que Deus realize todos os 
seus sonhos e que seja muito feliz.

Pr. Harry Tenório

Jesus escolheu ir à cruz na semana da páscoa e não o fez como 

bom judeu, sem antes celebrar a páscoa com os discípulos em 

uma Santa Ceia. Jerusalém estava repleta de pessoas naquele 

período. Gente dos quatro cantos da terra havia vindo à cidade 

para celebrar a cerimônia pascal em Jerusalém. É na Ceia que 

Ele comunica aos discípulos que o cordeiro vai ser mudado. 

Eles ofereciam todos os anos na Páscoa um cordeiro pascal, e 

agora Jesus iria se oferecer como cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo (MT 26.1-5). A partir de então, o mundo 

cristão celebra a páscoa apenas por tradição, pois o nosso 

ritual e celebração passou a ser outro.

A páscoa era uma comemoração do livramento da escravidão 

egípcia: Os filhos de Israel ficaram no Egito por 430 anos, dos 

quais a maior parte destes anos eles foram obrigados ao 

trabalho escravo. Quando Deus ouviu o clamor desesperado 

dos israelitas Ele providenciou Moisés para libertá-los da 

escravidão (Êxodo 3:7-10). Então, depois de vários 

acontecimentos, Deus alerta os israelitas por meio de Seu 

servo Moisés de que eles seriam libertos. O povo deveria estar 

preparado para sair do Egito e essa preparação consistia em 

realizar uma cerimônia nunca realizada. Pela primeira vez na 

história o povo de Israel celebra a páscoa do Senhor (Êxodo 

12:1-28). Essa cerimônia deveria ser repetida até a morte do 

verdadeiro Cordeiro Pascal (João 1.29).

A páscoa teve fim para dar início à Santa Ceia, e hoje se 

comemora a páscoa apenas por tradição. Na verdade a Santa 

Ceia é a celebração que todo o cristão deve celebrar, pois esta 

sim foi deixada por Jesus em lugar da páscoa (Mateus 26.17, 

26-30). A páscoa era celebrada com pães asmos (sem 

fermento), carne de cordeiro e ervas amargas. A Santa Ceia 

deve ser celebrada com pão sem fermento – que simboliza o 

corpo de Cristo sem contaminação com o pecado; e com o suco 

da uva não fermentado – que simboliza o sangue de Cristo sem 

a fermentação do pecado.

Não deixe de comemorar a ceia do Senhor. Ela nos faz lembrar 

de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O 

pecado nos escraviza. Jesus veio a este mundo morrer por 

causa dos nossos pecados a fim de libertar-nos da escravidão 

causada por eles. Hoje, como no Egito, ao gemermos ou 

clamarmos na presença de Deus, Cristo vem em nosso socorro 

promover uma libertação muito melhor e mais definitiva do 

que a promovida na época em que os Judeus saíram do Egito. 

Ao saírem daquele período de escravidão, os judeus iniciaram 

uma marcha vitoriosa rumo à terra prometida, onde à nação de 

Israel foi instituída. Ao nos libertar da escravidão do pecado, o 

cristão inicia uma marcha triunfante rumo a sua morada 

eterna, a Jerusalém Celestial.

- FIM -

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 será no próximo domingo, dia 16 de 
dezembro.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CAMPANHA MIN. ESPORTIVO

O Ministério Esportivo da nossa 
igreja está promovendo uma 
campanha em prol da 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 
c o n h e c e m  a  p a l a v r a  d e  D e u s , 
pr inc ipa lmente  aque les  que es tão 
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).

FEIRÃO DE USADOS - ATENÇÃO!

Muitas pessoas ainda não fizeram suas 
doações para o feirão que acontecerá 
já no próximo domingo, dia 16 de 
dezembro na feirinha do tabuleiro. Você 
p o d e  d o a r  r o u p a s ,  s a p a t o s , 
eletrodomésticos, móveis, brinquedos e 
artigos em geral. Existe uma caixa no 
templo onde você poderá colocar sua 
doação Toda a renda será destinada à 
construção do templo. Não perca mais tempo 
e procure a irmã Rosária (8828-2863) líder do ministério Ação 
Social para mais informações.

Feirão de Usados - 16.Dez - Feirinha do Tabuleiro

                   IG SIR SE EJ NA Ê B GA A TIST

MUDANÇAS NOS DIAS DE CULTO

Informamos aos irmãos, membros e visitantes que a partir de 
2013 teremos uma mudança nos cultos da semana. Em virtude 
da nova grade de atividades da igreja, passaremos a ter um 
único culto durante a semana, que será o Culto de Cura e 
Libertação, que passará a ser realizado às quartas-feiras, 
com início às 20h. Portanto, fiquem atentos para esta 
novidade e para maiores informações posteriormente.

Gestão de Ministérios


