
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

Maceió, 19 de maio de 2013 - Nº277

informativo semanal

"A seguir apareceu 
uma nuvem e os 
envolveu, e dela 

saiu uma voz, que 
disse: Este é o meu 

Filho amado. 
Ouçam-no!" 
Marcos 9:7

Meditação

Você está ouvindo a 
voz de quem na sua 
vida? Podemos ouvir 

toda espécie de 
"vozes", mas só 
podemos seguir 

uma. Então, quem 
você vai ouvir na 

hora de tomar suas 
decisões sobre 

moralidade, valores, 
ética e caráter? 

Quem tem o direito 
de ser ouvido sobre 

a vida, morte, 
salvação e pecado? 

Deus deixa 
inequivocamente 
claro; temos de 
ouvir seu Filho 

Jesus!

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

24 MAIO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

26 MAIO

REUNIÃO MINISTERIAL
às 19h na Gênesis

31 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
26/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MADSON (9144-0800)

RETIRO PARA LÍDERES DE GP + GOL
de 31 de maio a 02 de junho

DOM (M)
26/05

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

PB. DILSON

JANE

MARCO BENTO

ARLEY / MIRLANE / MÁRCIO

VAL / NIREIDE

BONIFÁCIO

MARCELO / GILVAN

CULTO DE MISSÕES
às 18h na Gênesis

QUA
22/05

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

DANI

MARCELO

LÉO

CIDA

-

-

Informações - pág. 04



VISÃO DE JESUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

19.Mai : Josinaldo Barros de Andrade

19.Mai : Aline Tavares da Silva

19.Mai : Célia Ferreira de França Morais

19.Mai : Luciana Alves da Silva

20.Mai : Micaelle Maria da Silva

22.Mai : Luciene Freire Santana

23.Mai : Polyana Cristina Carneiro de Barros

23.Mai : Cayque Elvis Ferreira da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8897-2202

 8847-2231

 8713-1284

 8868-7143

 8808-2378

 9902-9924

 8862-6607

 -

Uma das mais espetaculares ações de Jesus não tem relação 
com sua divindade, mas com uma virtude da sua humanidade. 
Ele vai iniciar seu ministério e uma das suas primeiras ações 
está relacionada com o futuro e com a continuidade do plano 
que o Pai o confiou. Ele sabia que sua vida aqui seria breve, e 
que o sucesso da implantação do reino de Deus na terra 
dependeria de continuidade, e para isto escolhe doze homens 
para discipular. Era gente simples que teria que andando com 
Ele aprender a ser como Ele era, a ver como Ele via e a sentir 
como sentia. 

Pedro era um pescador profissional, a quem deu a promessa de 
transformá-lo em um pescador de homens. Tinha uma 
formação limitada, era intempestivo, andou três anos com 
Jesus sem experimentar uma conversão genuína. Era tão 
imperfeito que no final negou três vezes seu Mestre. Quando se 
converteu de fato, foi muito útil na implantação e continuidade 
do ministério de Jesus. Morreu crucificado, mas pediu para ser 
crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno de 
morrer da mesma forma que Jesus. André era irmão e sócio de 
Pedro. Foi ele quem apresentou Pedro a Jesus. O chamado dos 
dois sugere que a pequena companhia de pesca que tinha 
fechou. André morreu crucificado em forma de X. Tiago 
também trabalhava com a pesca. Sua personalidade era forte e 
ambiciosa, foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. 
Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela 
espada de Herodes Agripa I. João também era um pescador, foi 
chamado muito cedo para ser um discípulo de Jesus. Era o mais 
meigo e carinhoso dos apóstolos, por isto conquistou uma 
proximidade de Jesus que os outros não gozavam. Escreveu o 
evangelho e as epístolas que levam seu nome, e também o 
Apocalipse. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 
anos de idade, o único que não foi martirizado. Filipe 
provavelmente exercia a profissão de pescador. Possuía uma 
personalidade tímida e inicialmente um pouco incrédulo. Foi 
sepultado em Hierápolis, também martirizado, mas não há 
precisão acerca do tipo de morte.  Bartolomeu tinha profissão 
desconhecida. Foi uma pessoa em quem não se via dolo, 
fraude, era honesto (Jo 1.47), foi esfolado vivo pelos Bárbaros 
e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. 
Tomé era pescador por profissão. Foi uma pessoa  

determinada, mas no momento propício não creu na 
ressurreição de Jesus. Sobre sua morte dizem que foi 
traspassado por uma flecha enquanto orava. Mateus foi 
cobrador de impostos (publicano). Recebeu poderes 
apostólicos de milagres e sinais. Esteve no cenáculo em 
Jerusalém (At 1.13 e 14) após a ascensão de Jesus ao céu. 
Escreveu o evangelho que leva o seu nome. A igreja ocidental o 
alista entre os mártires. Tiago tinha sua profissão 
desconhecida. Era um dos mais jovens apóstolos. Escreveu a 
epístola que leva o seu nome. Há duas versões sobre sua 
morte, uma é que os judeus o expulsaram do templo e o 
apedrejaram, morrendo por fim através de um golpe de 

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.

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 está sendo cobrado o 
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.

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)

JANTAR DOS NAMORADOS

paulada; a segunda hipótese é de que foi crucificado no Egito. 
Judas Tadeu era bastante temeroso e um pouco incrédulo. 
Escreveu a epístola que leva o seu nome e morreu martirizado 
na Pérsia. Simão, o Zelote, era uma pessoa zelosa e cuidadosa 
em sua vida e ministério. Pregou o evangelho na Pérsia e morreu 
crucificado. Judas Iscariotes provavelmente o mais intelectual e 
preparado do grupo dos apóstolos, o que fez com que exercesse 
o cargo de tesoureiro do grupo. Era egoísta, ambicioso e possuía 
um espírito egocêntrico. Suicidou-se após ter traído Jesus.

Existe prova maior da ressurreição de Jesus do que a disposição 
destes doze homens em entregar suas vidas por amor ao 
Mestre? Ao olhar como estes homens se dispuseram a dar 
continuidade no ministério de Jesus, compreendemos a 
preciosidade da visão de Jesus. Se Ele não houvesse iniciado seu 
ministério preparando aqueles doze, na sua morte o 
cristianismo também havia morrido. A ressurreição de Jesus foi 
algo tão real e forte para aqueles homens, que todos se 
dispuseram viver da forma que viveu o Mestre, dando sua vida 
por amor da igreja. E você, o que tem feito pela igreja do Senhor 
e pela implantação do seu reino na terra?

- FIM -

CULTO DE MISSÕES

Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de 
compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo, 
proclamando o Evangelho e contextualizando sua mensagem 
através da evangelização. Existem milhões de pessoas que não 
estão seguindo a Cristo e temos essa responsabilidade de 
sairmos e levarmos a mensagem da salvação deixada por 
Jesus. Essa mensagem de alegria precisa ser espalhada a todas 
as pessoas que dela ainda não tem conhecimento e vivem sem 
esperança, para que possam ser incluídas no povo de Deus.

CULTO DE MISSÕES  |  26.MAI  |  18H  |  NA GÊNESIS


