
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

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, 17 de março de 2013 - Nº269

Ano V

informativo semanal

"Honra ao SENHOR 
com os teus bens e 
com as primícias de 
toda a tua renda; e 

se encherão 
fartamente os teus 

celeiros, e 
transbordarão de 

vinho os teus 
lagares." 

Provérbios 3:9-10

Meditação

Deus é o criador do 
universo, Ele fez 
todas as coisas e 

tudo pertence a Ele. 
Se tivermos apego 

as coisas deste 
mundo vamos 

entristecer a Deus 
pois Ele quer que 
façamos apenas a 
boa administração 
das coisas que Ele 

nos deu. Por isso, ao 
honrarmos a Deus 

com as primícias da 
nossa renda, nossos 
celeiros se encherão 

fartamente.

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

16 e 17 MARÇO

Informações - pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

24 MARÇO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

06 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
24/03

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: HÉLIO (8851-1252)

GOL
Encontro de Líderes de GP

DOM (M)
24/03

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

CAYENNE

ISAAC

FABIANO/FABIANA/RANILDO

ESTELA/EDILENE

EDUARDO

CARLOS ANDRÉ/ANDRÉ ELI

-

CULTO DE MISSÕES
às 18h na Gênesis

QUA
20/03

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

OSMARI

MÁRCIO

LÉO

CIDA

-

-

-



PARA QUE ELES SEJAM UM
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

18.Mar : Manoel Natalício da Silva Filho

18.Mar : Osmari Valverde Barbosa Amorim

20.Mar : Rosenir Xavier da Silva

22.Mar : Jameson Vicente da Silva

22.Mar : Camila dos Santos Berto

23.Mar : Edvânia Batista do Nascimento

23.Mar : Aneluise da S. Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9175-5970

 8801-7655

 8715-8530

 8878-1917

 8834-6849

 8822-4155

 9928-2260

Texto para hoje: João 17.20-23
 "E não rogo somente por estes, mas também por 
aqueles que pela sua palavra hão de crer e mim; Para 
que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu 
em ti; que também eles sejam um em nós, para que o 
mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória 
que a mim me deste, para que sejam um, como nós 
somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam 
perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que 
tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como 
me tens amado a mim".

Não deveria ser necessária esta oração de Jesus, pois como 
cristãos deveríamos apresentar um comportamento exemplar, 
mas ele sabia o quanto Satanás iria trabalhar para gerar 
desarmonia em um ambiente santo. Para ele, a vida em 
harmonia entre cristãos era uma condição que não poderia ser 
negligenciada, sob pena de as pessoas não acreditarem que foi 
Deus quem enviou Jesus. Outro dia estava em uma loja, 
quando uma criança de aproximadamente uns dez anos 
ouvindo seus pais discutirem acidamente, disse: “Pai, para 
de brigar com a mamãe! Vocês esqueceram que são 
crentes foi? Não irão guardar o testemunho de vocês?” 
Achei a observação daquela criança pertinente, e em 
consonância com a oração feita por Jesus. Coisa feia é crente 
em desarmonia. 

Em sua oração ele consolida o princípio do exemplo próprio 
para que possamos nos inspirar. É interessante, porque muitos 
líderes chegam a ensinar assim: “Façam o que digo, mas não 
façam o que faço”. O princípio de Jesus é: “Olhem para mim, 
façam como eu faço e o pai irá aprovar a atitude de vocês”. O 
“para que sejam um como tu, o és ó pai em mim, e eu em 
ti”, além de um exemplo forte, revela um princípio de unidade 
inspirador. 

Ele avisa ao Pai nesta oração que operou uma transferência: “E 
eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam 
um, como nós somos um”. Você já foi visitado pela glória de 
Deus esta semana? Você já foi inundado da sua presença a 
ponto do coração exultar de alegria? A glória de Deus é a 
própria essência de Deus. Quando Jesus se refere à glória de 
Deus, é o mesmo que estar dizendo que nos transferiu a 
autoridade de estarmos ao lado de Deus, ou a de tê-lo ao nosso 
lado. É interessante o aviso feito por Jesus em oração ao pai, 
porque era como se ele estivesse avisando: “Eu fiz exatamente 
o que você me mandou fazer. Você gostaria de voltar a ter 
liberdade de estar junto aos teus filhos, e agora estou 
realizando sua vontade”. O que impedia esta unidade entre o 
pai e nós? O pecado, lógico! Havendo nos libertado do pecado, 
agora teríamos novamente livre acesso à presença de Deus. 
Esta era a glória que nos estava dando. Poder estar diante do 
Pai ou tê-lo conosco é ou passou a ser a essência das nossas 
vidas. É interessante como a humanidade faz mal ou muito 

pouco uso desta transferência. Justo este que é um dos maiores 
presentes que Jesus nos deu. Você já teve o seu encontro com 
Deus hoje? Já convidou Deus para passar o dia ao seu lado hoje? 
Você não sabe o que está perdendo! Quando muitos virem à 
transformação que a glória de Deus produziu em você, quando 
souberem que esta glória de Deus que você tem foi transferida 
por Jesus, certamente desejarão ter o que você tem, desejarão 
ser um com o Pai como Jesus foi, e como você é. 

- FIM -

VIII ECC

Em abr i l  (de 19 a 21) 
real izaremos o VIII ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) 
da Igreja Batista Gênesis. O ECC 
é um serviço da Igreja em favor da evangelização das 
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a 
partir da família, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a 
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca 
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso 
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A 
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a 
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias 
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a estarem 
orando por mais este grande evento evangelístico de nossa 
igreja. Contamos com todos vocês!

FAÇA UMA AÇÃO!

O Ação Social está sempre aberto para receber doações. ABRA 
SEU CORAÇÃO PARA AJUDAR NOSSOS IRMÃOS! Precisamos 
arrecadar CESTAS BÁSICAS, ROUPAS, CALÇADOS, UTENSÍLIOS 
EM GERAL e qualquer coisa que possa ser útil ao próximo. Você 
pode entregar as doações a qualquer diácono ou obreiro.

Todas as quartas,

às 20 horas

na Gênesis

COMUNHÃO VIDA MELHOR 2013

O Ministério de Casais Vida Melhor está retornando às atividades 
normais e convida a todos os casais da Gênesis para uma 
reunião descontraída e bem diferente no próximo dia 23 de 
março, às 20 horas na quadra de esportes da nossa igreja. Será 
uma noite divertida para alinhar e 
apresentar alguns desafios para o ano de 
2013. A entrada é totalmente gratuita. 
Não deixe de participar, pois no final ainda 
teremos um coffee break maravilhoso.

Comunhão Vida Melhor
  23.Mar  |  20h  |  na Gênesis

SEJA UM VOLUNTÁRIO!

O Ministério de Esportes informa 
que precisa de voluntários para 
a p o i a r  u m  g r u p o  d e 
evangelismo: SOS Global, que 
e v a n g e l i z a  c i d a d e s  p ó s 
catástrofes, não só levando a 
palavra de Deus, mas fazendo 
diversas ações e ainda ensina a 
comunidade a ser sustentável. Precisamos de voluntários para 
trabalhar com evangelismo com as crianças, jovens e porta a 
porta, além de profissionais liberais, no ramo de construção, 
médicos, agrônomos, etc. Iremos dias 16, 17, 23 e 24/03 para 
Santana do Mundaú. Pedimos para que entrem em contato 
urgente com o Eduardo pelo 8803-2815 ou 9611-5538. 

CULTO DE MISSÕES

O nosso próximo culto de 
missões será diferente, pois 
estaremos tratando de missões 
através do esporte. O Pr. Jonson 
Tadeu estará ministrando sobre 
as oportunidades que Deus tem 
nos dado. Contamos com você!

Culto de Missões  |  24.Mar  |  18h  |  na Gênesis


