
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

Quarta
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
18:30 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

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, 24 de fevereiro de 2013 - Nº266

Ano V

informativo semanal

"Porque vale mais um 
dia nos teus átrios do 

que mil. " 
Salmos 84:10a

Meditação

Como é bom 
estarmos na casa de 
Deus, trabalhando 

para Sua obra, 
sendo um canal de 

benção para as 
pessoas, sendo 
tocado pelo Seu 

amor! Mesmo com 
as lutas e 

dificuldades que 
enfrentamos 

podemos lembrar de 
Seu amor e 

certificar mais uma 
vez de como VALE A 
PENA viver em Seus 
átrios! Mesmo que 

eu não consiga 
enxergar eu sei que 
viver com Ele, sendo 

fiel em todos os 
momentos é 

INCOMPARAVEL-
MENTE MELHOR!

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

02 MARÇO

Informações - pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

09 MARÇO

CULTO DE ABERTURA DO CURSO
de Ministro de Louvor - Org.: Equiparte

10 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
03/03

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: Eduardo (8882-0019)

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

DOM (M)
03/03

-

-

ANTONIEL

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

ROSÁRIA

ELIANE

MARCO B./FABIANO/NALDA

JANE/FABIANA

MARCUS WILLAMS

ISAAC/ULISSES

-

ATIVIDADE EVANGELÍSTICA + CULTO JOVEM
às 19h na Gênesis

QUA
27/02

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

IZAURA

LUCIENE

NATALÍCIO

LANA

-

-

-



UM DEUS QUE SE IMPORTA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

28.Fev : Maria Izabel da Silva

01.Mar : João Euclides Antunes Rey

02.Mar : Christine Medeiros Manso

02.Mar : Maria Isabel Monteiro Feitosa Britto

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9301-3043

 9970-7450

 8701-3734

 9381-6086

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Todas as quartas-feiras, às 20 horas, Deus tem um encontro 
marcado com você no Culto de Cura e Libertação. Muitos são os 
testemunhos e as vitórias que Deus tem dado àqueles que O 
buscam. Deus tem falado grandemente nestes cultos e tem 
trazido revelações transformadoras para nós. 
Tenho certeza de que você também pode alcançar a vitória se O 
buscar e se derramar na presença do Pai. Venha se encher de 
Deus e traga sua família e os amigos, pois Deus tem uma vitória 
para cada um de nós.

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus 

maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei 
os seus pecados, e sararei a sua terra.” 

2 Crônicas 7:14

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO
QUARTA-FEIRA  |  20H  |  NA GÊNESIS

Marcos 4.38 - “E Jesus estava na popa, dormindo sobre o 
travesseiro; eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, 

não te importa que pereçamos?” 

Os discípulos que estavam com Jesus no barco não corriam 
perigo. A pergunta que fizeram ao Mestre era injusta: “Não te 
importas?”. Justamente por se importar, Jesus estava ali no 
barco com eles, ao final de mais uma jornada em que um 
exemplo havia sido dado: as multidões estavam sendo 
ensinadas, curadas e alimentadas, e Jesus estava descansando 
desse extenuante trabalho. Curioso perguntar: os discípulos não 
haviam trabalhado ao ponto de precisarem de descanso?

Prosseguindo no texto do evangelista Marcos, quando o barco 
em que estavam aportou na outra margem, Jesus libertou de 
uma legião de demônios um homem que vagava entre as 
sepulturas, ferindo-se entre as pedras. Deste homem saiu tal 
número de demônios que, possuindo uma manada de porcos, 
provocou a morte de dois mil porcos. Tão logo se viu liberto 
daquele fenomenal poder de destruição e morte, aquele homem 
suplicou a Jesus que o deixasse ir ao barco com Ele. Os discípulos 
achavam o barco um lugar de perigo, mas aquele que 
experimentara grande libertação sabia que estar ao lado de 
Jesus era o lugar mais seguro do mundo!

Jesus se importava com aquele mais novo discípulo, e lhe 
ordenou o que ele deveria fazer: “Vai para tua casa, para os 
teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve 
compaixão de ti” (Marcos 519). Mas, porque já havia encontrado 
a misericórdia do Senhor, deveria ele agora ser enviado a todos 
os que ainda não haviam experimentado o encontro 
transformador que ele experimentara.

Como assim “Não te importas?” Esta é uma das tentações mais 
velhas de Satanás sobre a mente do homem, tentar nos fazer 
pensar que ele não se importa conosco. Tanto se importa que Ele 
abandona o céu e a companhia do Pai para vir a terra como 
homem libertar toda a humanidade das consequências dos seus 
pecados. Jesus conhecia tanto estava velha artimanha do 
inimigo de pensar que Ele não se importa conosco, que criou a 
parábola das 100 ovelhas. Nela ele explicou o quanto se importa. 
Uma única ovelha se desgarra do rebanho, o “bom pastor” deixa 
as 99 juntas aguardando em um local, e vai empreender uma 
busca apaixonada da única ovelha que estava desgarrada. Não 
se importa? Ele se importa tanto que criou a parábola do filho 
pródigo, um filho que se havia perdido, mas que a mente do pai 
jamais se afastou dele, e que aguardava sua volta todos os dias. 
Quando o filho volta, o pai abraça, restitui seus direitos e celebra 
a volta com uma festa. Como assim não se importa?

Se algum dia você for tentado com a mesma tentação que os 
discípulos foram no barco, a tentação de achar que Jesus não se 
importa, pode repreender porque são demônios desejando 
desestruturar a sua fé. 

- FIM -

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 
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.

Feliz Aniversário!Feliz Anivers
ário!

Feliz Aniversário!

Feliz Aniversário!

Feliz Anivers
ário!

EVANGELISMO NA COPA

O ministério esportivo da 
nossa igreja convoca aos 
irmãos interessados em 
participar da reunião de 
apresentação do plano de 
evangelismo para a copa do 
mundo, nós iremos estar 
apresentando aos irmãos 
quais estratégias estamos 
montando e também a visão e valor do nosso ministério, peço 
para que todos que amem vidas estejam nesta reunião, esqueça 
se você não tem aptidão ao esporte, pois o importante é o amor 
pelas almas. A nossa reunião será Sábado, dia 02 de março, às 
15h na sala dos jovens. Contamos com a presença de toda a 
igreja. Contato: Eduardo Montenegro 8803-2815 e 9611-5538.

Ministério de Esportes

SEU MINISTÉRIO NO INFORMATIVO

Uma das funções dos líderes de ministério é manter a igreja 
informada sobre as atividades do ministério. Assim, podemos 
conhecer e participar destas atividades, contribuindo para o 
crescimento da igreja e do Reino de Deus. Uma destas 
ferramentas de comunicação é nosso informativo, que foi feito 
exclusivamente para divulgar atividades da igreja. Por isso 
pedimos a VOCÊ, líder de ministério, que nos ajude a manter a 
igreja informada enviado as notícias para o e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br. Contamos com sua 
colaboração!

AÇÃO MISSIONÁRIA - TAPERA

Sábado retrasado (16) um grupo de 
irmãos viajou rumo à nossa sub 
congregação em São José da Tapera, 
com o objetivo de abençoar famílias 
carentes e levar a Palavra de Deus em 
um trabalho maravilhoso que hoje é 
coordenado pelo irmão Gilvan. Oramos 
por eles, levamos alimentos e utensílios 
que fizeram toda a diferença na vida de 
cada um. Você pode acompanhar mais 
um pouco do que aconteceu visitando 
nosso site: www.ibgenesis.com.br


