
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, 16 de dezembro de 2012 - Nº263

Ano V

informativo semanal

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança está em 
ti." Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém 
em quem 

possamos esperar 
com tanta certeza 
de ajuda, como no 

Deus do Céu, o 
Senhor da vida. 

Na verdade, Ele é 
o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e 
a terra, o mar e 
tudo o que nele 

há, mas a Palavra, 
o Verbo de Deus, 
jamais mudará! 

Permanece igual a 
Si mesmo para 

sempre, portanto, 
podemos confiar 
na Sua Pessoa.

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

23 DEZEMBRO

Informações - pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

25 DEZEMBRO

CULTO DE NATAL
às 18h na Gênesis

30 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
20/12

DOM (N)
23/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

DUQUE

NALDA

MÁRCIO

ESTELA

RANILDO

-

-

-

CULTO DA FAMÍLIA
às 18h, na Gênesis

DOM (M)
23/12

-

-

ISAAC

-

-

-

-

-

PR. GUILHERME

GELZA

ANTÔNIO ANDRADE

MARCOS BENTO / JANE

HÉLIO / DANI / ELIANE

GILVAN

NATALÍCIO / EDUARDO PIN.

ROGÉRIO / ANA

NATAL
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ CULTO NESTE DIA

TER
18/12

ROSÂNGELA

OSMARI

JAMESON

LUCIENE

ROSÁRIA

-

-

-

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.



MUDANDO NOSSA RELAÇÃO COM DEUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

19.Dez : Junilton Farias Chaves

19.Dez : Laurênio Virgílio Mello Neto

20.Dez : Damasco Silva Medeiros

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9302-4883

 8815-2278

 8801-4867

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO

Neste final de ano teremos algumas modificações na agenda da 
nossa igreja, por isso pedimos bastante atenção para evitar 
contratempos. Também, para melhor funcionamento das 
atividades da igreja, teremos mudanças nos cultos semanais a 
partir de 2013. Veja a programação abaixo:

“Que darei ao Senhor por todos os benefícios para 
comigo?” - Salmos 116.12

A nossa relação com Deus sempre foi de barganha. Uma análise 
bem superficial da forma como construímos nossas orações, nos 
levará a conclusão quase óbvia de que na quase totalidade dos que 
oram a parte mais significativa do tempo é gasta com pedidos. Não 
é errado pedirmos coisas a Deus, foi o próprio Jesus que nos 
estimulou a isto: (Lucas 11.9) -“E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-
se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á”. No 
entanto, ele não estava nos aconselhando a construirmos nossa 
intimidade com Deus em oração apenas pedindo. Deus já sabe do 
que necessitamos. 

Jó recebeu a maior benção da sua vida, a cura da sua enfermidade e 
a restituição de tudo o que o inimigo havia roubado em dobro. 
Notem que ele não recebeu esta benção quando orava pedindo a 
Deus que restaurasse sua sorte, recebeu quando orava pelos seus 
amigos.

Muitos milagres de Deus foram feitos apenas porque ele conhecia a 
situação de necessidade daquele que foi agraciado. Duas vezes ele 
multiplicou pães e em nenhuma das duas foi porque alguém clamou 
por comida, simplesmente ele sabia que estavam com fome e 
resolveu resolver o problema. A mulher Samaritana (Jo 4.9) foi 
alcançada sem ter pedido absolutamente nada. Zaqueu foi 
observado quando havia subido em uma árvore apenas para ver 
Jesus passar. Muitas vezes Deus nos atende simplesmente porque 
conhece nossas necessidades.

Todos aqueles que amam e são íntimos vivem pensando no que 
pode fazer para deixar o outro feliz. Eu particularmente faço isto 
com minha querida esposa e filhos. Muitas vezes fico pensando no 
que posso fazer por eles para expressar meus sentimentos. Agora 
se eu que sou homem faço isto, imagine você do que Deus não é 
capaz? Para quem ama, há muita alegria em dar: (Atos 20.35) -
“Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber”. Somos seus 
filhos, e Deus nos ama tanto que nos deu seu próprio filho de 
presente. 

O Salmista nos deu uma grande lição no Salmo 116 de como nós 
devemos construir nossa relação de intimidade com Deus. Muitos 
sentem dificuldades em identificar os benefícios causados por Deus, 
este era um pecado que o salmista não tinha, seu coração era grato. 
Deus ama aos gratos. Foi dele a pergunta a um dos dez leprosos que 
foram curados: “E onde estão os outros nove que não voltaram para 
agradecer?” Só um havia voltado, e Ele sentiu falta dos outros nove. 

O salmista estava buscando uma forma de expressar sua gratidão 
retribuindo. Ele deixa a pergunta no ar, como se estivesse aberto a 
ouvir qualquer coisa de Deus. Agora que estamos nos aproximando 
do natal, período que celebramos o presente do envio de Jesus para 
nos salvar, nosso coração se enche de gratidão a Deus. Olhando 
para a relação do salmista com Deus, faço dela um espelho para 
minha alma. É esta também minha a pergunta: “Que darei ao 
Senhor por todos os benefícios para comigo?” Estou disposto a 
dar a ele o que necessitar de mim, espero que você também. 

- FIM -

FEIRÃO DE USADOS

Informamos aos irmãos que não foi possível realizar o Feirão de 
Usados neste domingo por falta de doações. Porém ainda 
estamos recebendo as doações. Você pode doar roupas, 
sapatos, 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. Em breve estaremos trazendo mais informações.

2012

2013

18
Ter

20
Ter

Culto de Cura e Libertação
com início às 20h

Culto da Santificação
com início às 20h

23
Dom

Culto Especial de Natal
com início às 18h

24
Seg

Sem atividades na igreja
inclusive à noite

25
Ter

Sem atividades na igreja
não haverá culto e esportes

27
Qui

Culto de Cura e Libertação
com início às 20h

30
Dom

Culto da Família
com início às 18h

31
Seg

Culto da Virada
início às 22h e jantar após o culto

01
Ter

06
Dom

Sem atividades na igreja
não haverá culto durante o resto da semana

Culto da Família
com início às 18h

09
Qua

Culto de Cura e Libertação - 20h
a partir desta data, este será o ÚNICO culto semanal, ou seja, não haverão
mais os cultos das quintas-feiras

Em função destas mudanças também haverão mudanças nos 
horários das programações semanais noturnas que serão 
informadas posteriormente.

Gestão de Ministérios

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 passar as informações para a confecção do 
certificado de apresentação. A próxima apresentação será no 
dia 20 de janeiro de 2013.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

GÊNESIS KIDS

O ministério infantil informa que 
precisa de voluntários e professores 
em caráter de urgência para todas as 
faixas etárias. No Gênesis Kids as 
crianças são ensinadas por pessoas 
que tem amor para dar e chamado 
para transmitir ensinamentos bíblicos 
a estas crianças, pois cremos que elas são a igreja do amanhã.
Por isso, se você tem chamado ou deseja participar deste 
ministério, entre em contato com a irmã Rosângela e saiba o 
que é preciso para ser um professor.

CULTO DE NATAL

O ministério de artes da nossa igreja está preparando um culto 
de Natal bastante especial. No dia 23 deste mês você poderá 
celebrar juntamente conosco a chegada de Jesus e prestar um 
culto ao nosso Deus cheio de alegria, emoção e surpresas. 
Traga  sua família  e  convide  seus  amigos para celebrar 
conosco essa data tão especial.

Culto de Natal - 23.Dez - 18h - na Gênesis

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 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).


