
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

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)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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
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informativo semanal

"Balança 
enganosa é 

abominação para 
o SENHOR, mas o 
peso justo é o seu 

prazer." 
Provérbios 11:1

Meditação

A mensagem desse 
texto se resume em 

honestidade. 
Sempre estamos 

diante de situações 
e oportunidades 

onde podemos tirar 
algum proveito ou 

levar alguma 
vantagem. Mas 
lembre-se que é 
nessa hora que 

nosso verdadeiro 
caráter é provado. E 

repare que o agir 
corretamente dá 

prazer ao Senhor, e 
não há nada melhor 
para trazer-nos paz, 

felicidade e 
recompensa do que 
agradar ao Senhor.

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

11 MAIO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

12 MAIO

CULTO JOVEM
às 19h na Gênesis

12 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
12/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: -

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

DOM (M)
12/05
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PR. GUILHERME
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DIA DAS MÃES
com atividade especial na Escola Bíblica

QUA
08/05

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.
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PARA QUEM AMA COMER

Maceió agora já conta com um 
restaurante que é de dar água na 
boca. O cardápio oferece opções como 
batatas recheadas, cupcakes, tortas, 
salgados, pães diversos, sorvete 
italiano, sanduíches gourmet, saladas 
e iguarias que você só encontra lá. 
Tudo é produzido na cozinha do 
restaurante na melhor qualidade. O 
a m b i e n t e  é  c l i m a t i z a d o  e 
aconchegante. O restaurante também trabalha com 
encomendas. Faça uma visita e experimente o que há de 
melhor na culinária gourmet!

   M.MARIA BOUTIQUE GOURMET
   Av. Júlio Marques Luz, 209 - Jatiúca
   Fone: 3313-9917
   Facebook: www.facebook.com/mmariaboutiquegourmet

A PORTA É ESTREITA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

05.Mai : Maria Cícera da Silva Macedo

05.Mai : Juliene Pereira Lucena

06.Mai : Maria Simone Góis Barbosa

07.Mai : Esther Gudas R. Melo

09.Mai : Rosângela Pereira A. dos Santos

11.Mai : Márcio Lopes dos Santos

11.Mai : Jaqueline de França Assunção

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8707-0102

 8881-4982

 8800-8891

 9983-0266

 8844-6150

 8863-7512

 9141-8034

Estão vendendo um evangelho de facilidades e uma geração 
acostumada ao controle remoto, à comunicação via satélite e 
aos restaurantes fast food. Os templos de religiões que 
trabalham com este tipo de exposição do evangelho estão 
abarrotados, só tem um pequeno problema: “Este não é o 
evangelho de Jesus”. Vocês não sabem quantas pessoas eu já 
atendi revoltadas com Deus porque participaram de igrejas 
que só venderam facilidades. Eles não foram ensinados que 
mesmo a vida vivida na presença de Deus envolve riscos, 
desafios gigantescos, confronto com inimigos naturais como 
enfermidades, problemas financeiros, dificuldades na criação 
de filhos e não raro, confrontos com as próprias hostes 
infernais. 

Algumas vezes os próprios discípulos acharam difícil viver uma 
vida de forma que ao final dela o cristão seja aprovado por 
Deus. Ele jamais prometeu facilidades. Em Mateus 7.13, Ele 
nos advertiu: “Entrai pela porta estreita; porque larga é a 
porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e 
muitos são os que entram por ela”. Notem que se a 
curiosidade é grande acerca do número de salvos – e sabemos 
que não será pequena – aqui temos uma referência dos que se 
perderão, e certamente será a grande maioria dos homens. 
A vida cristã reserva embates surpreendentes como o tão 
propalado espinho na carne de Paulo, um adversário muito 
próximo, talvez uma enfermidade que produzia dificuldades na 
caminhada. Por quantos Paulo orou e Deus curou? A quantos 
Paulo libertou no nome de Jesus? Pois bem, veja se não é um 
caminho estreito este de orar por todos e todos serem 
abençoados, e quando chega a sua hora Deus apenas diz: 
“Suporte aí, para você a minha graça basta”.

E João Batista, o precursor de Cristo? Ele deixou tudo em sua 
vida para viver em função da preparação da chegada de Cristo. 
Um dia ele foi preso justamente por causa da sua proximidade 
com Deus e da sua coragem profética. Vendo que Herodes 
havia tomado à mulher do seu irmão, resolveu protestar. 
Preso, e ouvindo notícias dos milagres que Deus fazia através 
de Jesus, ele manda perguntar se Ele era mesmo o Cristo ou se 
deveria aguardar outro. João não estava em dúvidas acerca da 
divindade de Jesus, mas estava inconformado que Ele fizesse 
tantos por todos e justo por ele não fizesse um milagre para 
tirá-lo da prisão. Ele estava apelando por um evangelho fácil, 
que eliminasse as dores do cristão. 

O que Deus garante não é facilidades, mas que estaria conosco 
todos os dias até a consumação dos séculos. Com Ele do lado, 
mesmo a porta mais estreita, mesmo o caminho mais difícil é 
possível de ser atravessado com muita alegria e sentindo paz 
no coração. Se quiser andar com Jesus, seja bem vindo, mas 
não creia que o caminho será fácil, tanto não é que aqui e ali Ele 
precisa realizar algum milagre para tirar um cristão de uma 
situação muito difícil. 

SEJA UM PROFESSOR DO 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 entre em contato com a irmã 
Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para 
a confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será 
no dia 21 de abril de 2013.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CURA E LIBERTAÇÃO

O ministério de mulheres da CIBISA está promovendo um culto 
de Cura e Libertação para as mulheres. O culto terá a 
participação da Missionária Gildete Rios da Assembleia de Deus 
e será realizado no dia 22 de Junho, às 14 horas no Maceió Mar 
Hotel. Após o culto haverá um coffee break e por isso será 
cobrada um valor de R$ 10,00 por pessoa. Os ingressos estão 
sendo vendidos pela nossa irmã Maria José, com quem também 
poderão serem obtidas maiores informações.

11.Mai  |  19h  |  na Gênesis

Culto JovemCulto Jovem
11.Mai  |  19h  |  na Gênesis

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser um adorador 
através da música, o grupo coral da Igreja 
Batista Gênesis espera por você. Venha e faça 
o teste vocal.

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069).


