
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, 26 de maio de 2013 - Nº278

informativo semanal

"Tudo tem o seu 
tempo 

determinado, e há 
tempo para todo 
propósito debaixo 

do céu." 
Eclesiastes 3:1

Meditação

Deus sabe o 
momento exato para 

que as coisas 
aconteçam em nossa 
vida, as vezes não 
sabemos esperar e 

queremos algo antes 
do tempo, e isso 

pode fazer com que 
a benção se torne 
maldição. É como 

colher a fruta antes 
de estar madura, 

com certeza estará 
azeda. Por isso a 

biblia nos ensina que 
devemos ser 

prudentes, não ser 
precipitados e 

esperar para que 
tudo aconteça no 
seu devido tempo.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - 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

31 MAIO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

09 JUNHO

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

12 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
02/06

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: EDUARDO SKATY (8882-0019)

JANTAR DOS NAMORADOS
(aguardando informações)

DOM (M)
02/06

-

-

ELENI

-

-

-

-

-

ELZA

ANTONIEL

FABIANO / FABIANA / ULISSES

ELIANE / JORGE

ISAAC

EDUARDO PIN. / ANDRÉ ELI

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

QUA
29/05

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

OSMARI

JAMESON

NATALÍCIO

LANA

-

-

Informações - pág. 04



ANDAR COMO ELE ANDOU
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

26.Mai : Ângela Cristina Deniz

26.Mai : Andréa Núbia Souza Lima Santos

27.Mai : Charlline Maria Gouveia R. de Araújo

28.Mai : Edilson da Silva Ambrósio

28.Mai : Gilberto Barboza de Lima

30.Mai : Maria Augusta dos Santos Soares

31.Mai : Thiago dos Santos Soares

31.Mai : Marcos Alexandre de Freitas Ramires

01.Jun : Samira Mendes Antunes Rey

01.Jun : Paulo Antônio Oliveira Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9949-8334

 8881-2390

 9144-1798

 9620-8818

 3325-5015

 8868-7752

 8835-4669

 9922-1954

 9381-9366

 8834-1761

"Aquele que diz que está nele, 
também deve andar como ele andou".

(1 João 2.6)

O grande número de iraquianos que fingiam ser Saddam 
Hussein fez com que os soldados americanos tivessem dúvidas 
no momento da prisão do ex-ditador. Mesmo depois de 
Saddam confessar aos soldados quem ele era, as dúvidas 
acerca de sua identidade continuavam existindo, até que 
finalmente foram dissipadas com a confirmação do exame de 
DNA. A possibilidade de terem capturado a pessoa errada, em 
vez do homem mais procurado do país era real, e as tropas de 
coalizão já sabiam que não somente no Iraque, mas em países 
vizinhos havia muita gente que se passava por Saddam 
Hussein, a fim de confundir as autoridades americanas. Essa 
prática já foi utilizada em diversos momentos da história e com 
os mais variados pretextos. Além do mais, em todas as partes 
do mundo encontramos pessoas parecendo e querendo 
parecer umas com as outras. Os sósias estão por todo lugar, 
imitando e interpretando personalidades de todos os gêneros: 
artistas de televisão, músicos, políticos, jogadores e etc. e 
quanto mais caricato for a personalidade, mas imitado ele 
será.

Se ter a aparência física parecida com outra pessoa não é 
difícil, ter o coração parecido já não é tão fácil. Observando o 
desafio do texto bíblico, percebo que andar como Jesus andou 
é um desafio a ser cumprido para nós. Não adianta ter o 
estereótipo. É necessário desenvolver um estilo de vida 
semelhante ao dele. Como conseguir viver em função de Deus 
sem desenvolver uma vida de oração e de comunhão com Ele? 
Como viver em função de um plano, sem ter o coração 
apaixonado pelo resultado final deste plano? Para cumprirmos 
tal desafio temos que rever os valores do nosso coração, algo 
semelhante ao que pedia o Salmista com desejos de agradar a 
Deus: (Salmos 51.10) - “Cria em mim, ó Deus, um coração 
puro, e renova em mim um espírito reto”.

Três coisas básicas são necessárias para seguir os passos de 
Jesus. A primeira é amar a Deus acima de todas as coisas; a 
segunda é amar ao próximo como a si mesmo, e a terceira é 
renunciar a vontade própria em função da vontade do pai. Por 
isto que para Jesus foi tão fácil. Ele não era servo das suas 
vontades. Ele levava um estilo de vida apaixonante, e não era 
sem causa que muitas pessoas abandonavam tudo para segui-
lo. Se muitos se tornaram seguidores dos milagres que ele 
fazia, mas ainda se tornaram seguidores de Jesus por terem se 
apaixonado por Ele. Sendo Senhor, ele vivia como se fosse um 
servo do povo. Socorria necessitados, libertava possessos, 
lavava os pés dos discípulos, permitia que uma prostituta 
ungisse seus pés com perfume, libertava uma adúltera. 

Inspirada por Deus, Cassiane, em “Vou seguir”, sintetiza bem o 

JANTAR DOS NAMORADOS

que significa seguir os passos de Jesus, quando diz: “Vou seguir 
os passos de Jesus, vou levar comigo minha cruz, e se espinhos 
ferem os meus pés, vou descansar nos braços de Jesus. Quando 
o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova 
cantando louvor”. O grande segredo para conseguirmos seguir 
seus passos é este. Por isto, mesmo passando por provas 
continuo louvando: “Vou seguir os passos de Jesus”. E você, não 
quer seguir também?

- FIM -

CONSAGRAÇÃO E SANTA CEIA

Venha se consagrar e buscar mais de Deus na consagração do 
dia 09 de Junho, das 08 às 09h com a direção do Ulisses. 
Aproveitamos para lhe convidar para o Culto de Santa Ceia, logo 
mais, às 18h, na Gênesis.

O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros 
e em tudo o que colocares a mão; e te abençoará 

na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Deuteronômio 28.8

TV ATITUDE

Já está no ar mais uma novidade do nosso 
ministério de jovens, o Geração Atitude e o 
Geração Ativa. É a TV ATITUDE que vem com o 
objetivo de mostrar toda a programação 
jovem de uma forma bem mais dinâmica e 
divertida. O programa de estreia já está no ar! 
Confira na central de vídeos do site da nossa 
igreja: http://www.ibgenesis.com.br/media-center
Saiba mais em : www.facebook.com/TvAtitudeIBG

VIAGEM MISSIONÁRIA

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.

ATENÇÃO LÍDERES DE GP!


