
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

19:00 - Futebol Masculino

Quarta

19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

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, 03 de fevereiro de 2013 - Nº267

Ano V

informativo semanal

Na verdade, na 
verdade vos digo que, 

se o grão de trigo, 
caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; 
mas se morrer, dá 

muito fruto. 
João 12:24

Meditação

Há coisas que têm que 
morrer, para que dêem 

lugar à vida. Isso 
acontece 

constantemente em 
nossos 

relacionamentos. Se o 
orgulho não morrer, 
não nasce o perdão. 

Se a inveja não 
morrer, não nasce 

cooperação. Se o ódio 
não morrer, não cresce 

o amor. Vale a pena 
fazer um balanço do 
que deve morrer e do 

que deve viver em 
nossos 

relacionamentos. Vale 
a pena deixar morrer 
as sementes às quais 
nos agarramos e que, 

por isso, nada 
produzem.

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 MARÇO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

10 MARÇO

ATIVIDADE EVANGELÍSTICA + CULTO JOVEM
às 19h na Gênesis

16 e 17 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
10/03

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: -

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

DOM (M)
10/03

-

-

-

-

-

-

-

-

MARCELO

-

-

-

-

-

-

-

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

QUA
06/03

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

-

-

-

-

-

-

-



TEMPO, QUEM ME DERA TER MAIS TEMPO!
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

04.Fev : Ketherinne de Fátima Melo Araújo

04.Mar : Matheus Victor de Araújo Santos

05.Mar : Priscilla Virgínia Torres da Silva

07.Mar : Rose Karla Cordeiro Lessa Lopes

09.Mar : Max Martins de Oliveira e S. Filho

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8846-7487

 3354-2277

 8857-2036

 9963-0493

 8701-3734

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

“Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, 
ensina-me a passar por caminhos difíceis. Guia-me na 
tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha 

salvação, em quem espero todo o dia” 
(Salmo 25.4-5)

Tempo é o recurso mais escasso que nós temos na vida. Aquele 
que perde o “time” certo das coisas sentirá muita dificuldade 
em executá-las fora do tempo. Além de ser um recurso muito 
escasso, ainda gravamos esta escassez fazendo péssimo uso 
do tempo. 

O próprio Satanás reconhece a exiguidade deste recurso em 
sua existência. Sabe que existe uma sentença contra sua 
existência que determina que a sua operação de engano um 
dia cessará e ele será lançado no lago de enxofre, onde sofrerá 
os horrores mais terríveis por toda a eternidade, por 
consequência dos seus erros: (Ap 20.10) - “E o Diabo, que os 
enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde 
está a besta e o falso profeta; e de dia e noite serão 
atormentados para todo o sempre”. O seu desespero com 
a falta de tempo é tão extremo, que Deus nos revelando este 
seu ponto fraco, nos ensinou a vencê-lo de forma muito 
simples, quando diz: “Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós” (Tg 4.7). Sabendo que conta com 
pouco tempo, quando encontra alguém que o resiste, foge 
buscando alguém que seja vencido de forma mais fácil sem 
resistência. 

Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio de todos 
os tempos. Ele também sentiu as angústias da falta de tempo. 
No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele reflete de forma 
magnífica sobre o tempo para cada coisa. Aliás, aqui encontro 
um dilema desta sociedade imediatista. Não queremos nos 
sujeitar a disciplina do tempo. Jovens querem chegar ao topo 
da carreia profissional meteoricamente, namoram cada vez 
mais cedo tratando um dos temas mais importantes e 
significativos da experiência de vida humana com uma 
irresponsabilidade de assustar, não querem aguardar para 
fazer sexo apenas dentro do ambiente protegido do 
casamento. Muitos sacrificam sentimentos, relacionamentos, 
na ânsia de vencerem rápido. Descobrem logo adiante, que 
muitas vezes alcançaram o sonho e o ideal planejado, mas que 
apesar deste triunfo são infelizes, porque dinheiro, fama, 
projeção profissional podem produzir uma massagem no ego, 
podem trazer conforto, mas elas jamais serão a força 
promotora da felicidade.  

O Salmista nos dá um indicativo em sua oração acerca da 
otimização do tempo, e o ensino nos leva a um atalho para a 
realização e a felicidade. Quem quer chegar mais cedo, quem 
quer alcançar o alvo mais rápido, quem deseja errar menos, 
aprende que uma simples oração matinal pode nos colocar no 

GÊNESIS KIDS

O ministério infantil informa 
que precisa de voluntários e 
professores para todas as 
faixas etárias. No Gênesis 
K i d s  a s  c r i anças  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.

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!

caminho do sucesso. Ele acorda cedo, se espreguiça na janela 
olhando para o sol que nasce, e faz uma oração singela a Deus 
pedindo: “Senhor, quero economizar tempo, quero fazer o 
que é certo para conquistar meus objetivos, e sei que isto 
só é possível andando em teus caminhos, portanto, faze-
me conhecê-los. Capacita-me a atravessar caminhos 
difíceis, e celebra a oportunidade de ter um Deus que 
além de nosso guia, é quem produz diariamente 
livramentos e a salvação para nossas vidas”. Isto sim, é 
otimização do tempo, só assim podemos errar menos, avançar 
mais e alcançar a felicidade em menos tempo.

- FIM -

ACHADOS E PERDIDOS

Informamos que encontram-se em nossa secretaria várias 
Bíblias que foram deixadas nas dependências de nosso templo. 
Se você perdeu ou esqueceu a sua em nossa igreja procure 
nossa secretaria ou algum diácono para verificar se a sua está 
entre as encontradas.


