
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, 30 de dezembro de 2012 - Nº265

Ano V

informativo semanal

"O qual nos habilitou 
para sermos 

ministros de uma 
nova aliança, não da 

letra, mas do 
espírito; porque a 
letra mata, mas o 
espírito vivifica." 
2 Coríntios 3:6

Meditação

Uma nova aliança, 
Deus entrou num 

novo acordo conosco, 
suas criaturas, selou-
o com o sangue do 
Seu Filho Jesus, e 

enviou o Espírito para 
nos dar o poder de 
viver a vida desta 
nova aliança. Deus 
fez uma aliança de 

amor e graça 
conosco. O Todo-
Poderoso nos fez 

dignos e competentes 
para compartilhar 
essa aliança com 

outros. É por isso que 
ela dá vida: traz vida 
para nós e através de 

nós!

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

31 DEZEMBRO

Informações - pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

06 JANEIRO

CULTO DA VIRADA
às 22h na Gênesis

11 a 13 JANEIRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
03/01

DOM (N)
06/01

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: -

RETIRO ESPORTIVO
organizado pelo Ministério Esportivo

DOM (M)
06/01

-

-

-

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

-

-

-

-

-

-

-

CULTO DA FAMÍLIA
às 18h - Dirigente de culto: Pb. Bráz

TER
01/01

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.



FELIZ ANO NOVO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

31.Dez : Ruth Alípia Guimarães Malta Caloête

31.Dez : Maria Cristina Cavalcante do Rêgo

01.Jan : Pedro Henrique Fortunato da Silva

01.Jan : Ranildo Oliveira Ferraz

02.Jan : Cícero Soares dos Santos

03.Jan : Luiz Carlos de Oliveira Santana

04.Jan : Diana Mendes Rey

04.Jan : André Luiz dos Santos Vieira

04.Jan : Robert Wagner M. Cavalcanti Manso

04.Jan : Rafael Santos Ferreira

05.Jan : Rosângela Silva Oliveira Melo

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9381-8850

 9615-7060

 9116-7944

 3241-3584

 8877-1800

 9331-7052

 9306-1041

 8842-3514

 9615-7060

 8819-0562

 8882-4393

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:

(II Timóteo 3.1) - “Sabe, porém, isto: que nos últimos 
dias sobrevirão tempos trabalhosos”.

Como no principal livro de Rubem Fonseca, o livro de conto 
“Feliz ano novo”, que de expõe cruamente o contraste entre a 
classe marginalizada, pobre, e a burguesia, abastada e 
indiferente ao que acontece na periferia citadina, a bíblia não 
esconde sua verdade quando fala de anos vindouros.

Vivemos os dias descritos pelo Espírito de Deus através da 
carta de Paulo a Timóteo, dias trabalhosos. Amo a bíblia não 
apenas por seu conteúdo profético certeiro, que nos alerta 
para fatos que estão para acontecer e outros acontecendo, 
mas, sobretudo, porque é um livro verdadeiro, sem rodeios, 
objetivo, direto. Se a ditadura militar apreendeu o livro de 
Rubem Fonseca, proibindo sua comercialização, já fizeram 
pilhas de bíblias e queimaram em praça pública, nos países 
comunistas, durante muitos anos, quem fosse pego lendo a 
bíblia poderia ser morto. A diferença do livro “Feliz ano novo” 
de Rubem Fonseca e a bíblia, é que enquanto o primeiro nos 
assusta com a radiografia das diferenças sociais brasileira, o 
segundo nos prepara para qualquer tempo, nos capacitando 
para vencê-los.

O que viria ser os tais dias trabalhosos? Dias que os índices de 
desemprego batem recordes alarmantes, 16% no G-20, o 
grupo das 20 maiores economias do mundo? Sabe você o que é 
um pai de família desempregado? Não pense que é fácil a vida 
de quem sobrevive de um seguro social. Dias em que a família 
está sob o foco do ataque do inimigo? Se em 2010 houve mais 
de um milhão de casamentos no Brasil, segundo o IBGE, houve 
mais de duzentos mil divórcios. As implicações de um divórcio 
para os filhos são traumáticas, alguns jamais se recuperam do 
drama da separação dos pais. A violência urbana pode ser uma 
“destas pestes” mais agressivas dos tais dias. Não temos paz 
de ir e vir, somos uma geração assustada, amedrontada, 
aterrorizada. Hoje é difícil encontrar alguém que nunca tenha 
sido assaltado.

Transferimos para Satanás a maioria das nossas culpas, e 
antes de culparmos Satanás, por dias maus sendo vividos, 
deveríamos olhar para o nosso coração e fazermos uma análise 
de como estamos. Análise feita por Paulo em sua II carta a 
Timóteo 3.2-5, que diz: - “Porque haverá homens amantes 
de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, 
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com 
os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais 
amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo 
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 
Destes afasta-te”. Precisa descrever melhor algumas destas 
características? E o que fazer para mudar? Sim, porque não 

2012

2013

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 m in i s t é r i o  i n f an t i l 
informa que precisa de 
voluntários e professores 
em caráter de urgência 
para  todas  as  fa ixas 
etárias. No Gênesis Kids as 
crianças são ensinadas por 
pessoas que tem amor para 
da r  e  chamado  pa ra 
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.

JANTAR DA VIRADA

Já iniciamos a venda dos ingressos para o Jantar 
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, fique 
ligado e compre o seu ainda HOJE após o culto 
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).

importa que Deus apenas melhore a minha vida, quero ver todos 
bem.

Se não iremos mudar o quadro que aí descrito, é profético, 
verdadeiro, faz parte dos sinais do tempo previstos por Deus, 
podemos ver ao menos os que estão escondidos em Deus indo 
bem. Este é um mistério que sempre acompanhou o povo de 
Deus, o mundo indo mal, e aqueles que servem a Deus indo 
bem. Se você está em Deus, apesar de tudo, desfrute, tenha um 
Feliz Ano Novo.

- FIM -


