
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, 23 de dezembro de 2012 - Nº264

Ano V

informativo semanal

"O ímpio pede 
emprestado e não 

paga; o justo, 
porém, se 

compadece e dá." 
Salmos 37:21

Meditação

O ímpio contrai 
dividas motivado 

principalmente pelo 
orgulho e pela 
cobiça, e vive a 

amargura e 
vergonha das suas 

atitudes. Mas o 
justo, aquele que é 
servo de Deus, tem 

liberdade 
financeira, pois vive 
em dependência ao 
Senhor, sem cobiça 
e contente dentro 
da Sua vontade. 
Devemos cultivar 
uma atmosfera de 

gratidão e 
contentamento com 
aquilo que o Senhor 

tem nos dado.

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
27/12

DOM (N)
30/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ULISSES (8830-7656)

ROSÂNGELA

-

GILVAN

LÉO

CIDA

-

-

-

CULTO DA FAMÍLIA
às 18h, na Gênesis

DOM (M)
30/12

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

CÉLIA

JARBAS

LUCIENE / ELENÍ

MÁRCIO / VAL / FABIANA

ANTÔNIO LIMA

MARCELO / ALUÍSIO

EDUARDO / RENATA

NATAL
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ CULTO NESTE DIA

TER
25/12

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.



É NATAL! QUAL O PRESENTE QUE 
DARÁ A JESUS?

Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

23.Dez : Gilvanice Vieira da Silva

23.Dez : Fernanda Maria Gonçalves de Melo

23.Dez : Alyana Correia Cordeiro Manso

24.Dez : José Ubirajara G. da Silva Júnior

25.Dez : Nathália Silva Araújo

26.Dez : Kaytt Ferreira da Silva

26.Dez : José Cícero Ferreira da Silva

27.Dez : Antônio Fernandes Lima

27.Dez : Adriano Monteiro P. de Araújo

27.Dez : Nataniel Ronaldo da Silva

27.Dez : William G. Pimentel dos Santos

28.Dez : Wanessa Jaynne Pereira dos Santos

29.Dez : Lucas André Dantas Correia e Sá

29.Dez : Hevilândia Santos da Silva Farias

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8871-5070

 9949-1106

 8814-9500

 8898-2588

 8865-1239

 9969-9796

 8803-3922

 8871-6228

 8819-9047

 9125-4625

 8844-7618

 8866-8977

 9303-8030

 8887-1315

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:

O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus 
Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas 
diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de 
Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi 
estabelecido como data oficial de comemoração. Na Roma Antiga, 
o dia 25 de dezembro era a data em que os romanos 
comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja 
uma relação deste fato com a oficialização da comemoração do 
Natal.

 

As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, 
pois este foi o tempo que levou para os três reis Magos chegarem 
até a cidade de Belém e entregarem os presentes (ouro, mirra e 
incenso) ao menino Jesus. O ouro falava da realeza de Jesus, pois 
ele era o filho de Deus, o Rei dos Reis. O incenso fala do bom 
perfume de Cristo, do seu testemunho espetacular de vida, da sua 
capacidade de transformar vidas apodrecidas pelo pecado em 
vidas saudáveis. A mirra é o mais misterioso dos presentes. Mirra é 
uma palavra árabe que significa amargo, e é considerado um 
curador de feridas por causa de seu forte efeito antisséptico e anti-
inflamatório. A mirra fala do poder de curar que repousaria sobre 
aquela pequena criança recém-chegada a terra, uma clara alusão 
ao texto do profeta Isaías no capítulo 53, onde nos afirma que ele 
levaria sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Jesus sim é 
um presente de Deus a toda humanidade.

Hoje estamos envolvidos em um consumismo exacerbado no 
período do natal, sutil estratégia do adversário de Deus para nos 
distrair, para roubar da data a beleza da oferta divina. Ele estava 
ofertando o seu próprio filho como cordeiro substituto, aquele que 
iria fazer o sacrifício perfeito, Deus estava ofertando a vida do seu 
filho em sacrifício no nosso lugar.

Está tudo errado. Se o que celebramos no natal é o nascimento do 
Menino Deus, então precisamos lembrar como os reis receberam o 
Menino Rei e como celebraram este período. 

Entendendo a oferta de Deus, os reis presentearam o menino. Era a 
Jesus quem deveríamos estar presenteando nesta data. A 
mecânica da retribuição é muito preservada neste período. Outro 
dia estava em uma fila de supermercado quando escutei uma filha 
dizer a sua mãe: “Precisamos comprar um presente para o tio João, 
ele sempre nos presenteia no natal”. Já em relação ao filho de Deus 
esta prática não é mantida. Todos os dias ele nos presenteia com 
seus milagres, com sua presença, com o seu amor, com sua 
proteção e neste período em que comemoramos o seu nascimento, 
a sua data natalícia, não o presenteamos em retribuição aos 
presentes recebidos. É necessário quebrarmos este mau hábito, 
esta manifestação de ingratidão e até de falta de educação. Quem 
é que vai a uma festa de aniversário e não leva um presente para o 
aniversariante? É uma descompostura ser convidado a uma festa 
de aniversario e não levar uma lembrancinha. Qual então será o 
seu presente ao aniversariante?

- FIM -

2012

2013

23
Dom

Culto Especial de Natal
com início às 18h

24
Seg

Sem atividades na igreja
inclusive à noite

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 nas terças e quintas-feiras

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

Gestão de Ministérios

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.

25
Ter

Sem atividades na igreja
não haverá culto e esportes

JANTAR DA VIRADA

Domingo passado iniciamos a venda dos ingressos para o 
Jarntar da Virada. Será uma noite de confraternização, 
comunhão, músicas, além de um jantar maravilhoso. Tudo isso 
por apenas R$ 12,00, mas atenção: os ingressos são limitados. 
O jantar será logo após o Culto da Virada (que iniciará às 22h) na 
Gênesis. Então corra e compre o seu ainda HOJE com Marcelo e 
Izaura para garantir sua vaga.

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).

GÊNESIS KIDS EM RECESSO

O departamento infantil informa a todos os pais que apenas no 
dia 30 de dezembro (próximo domingo) o Gênesis Kids 
estará em recesso, ou seja, não irá funcionar. Sendo assim, 
pedimos aos pais que fiquem atentos a esta mudança para que 
não haja nenhum tipo de contratempo ou constrangimento com 
os professores.

Gênesis Kids


